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Liberalizarea pieței de gaze naturale
și impactul asupra zonei de business

Piața de energie din România
\n contextul economic actual
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Simplu. Util. 

Optimizarea 
costurilor 
pentru energie?

Accesați
 

pe www.gdfsuez.ro
pentru soluții potrivite

fiecărei afaceri

Pe www.gdfsuez.ro/business-plus găsiţi informaţiile şi ofertele de energie 
potrivite fiecărei afaceri:
• Furnizare de gaze naturale şi electricitate;
• Servicii de eficienţă energetică;
• Servicii tehnice de proiectare, execuţie, modificări, revizii şi verificări ale 
instalaţiilor de utilizare gaze naturale;
• Consultanţă energetică;
• Servicii online pentru gestionarea consumului de energie.

gdfsuez.ro
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PUNCT DE VEDERE

|
n ultimii șapte ani, pentru GDF SUEZ Energy 
România, toamna, are loc cel mai important 
eveniment organizat pentru clienții business 
ai companiei, Conferin]a Oxygen. Tematica 
ediției din anul 2014, „|mpreună cu aceeași 

energie“, a reușit să aducă \mpreună un număr 
record de peste 200 de invitați care, alături de 
personalități de renume din mediul guvernamental, 
economic, academic și de business, au dezbătut
cele mai importante probleme ale pieței de energie, 
\n contextul liberalizării pieței de gaze naturale pen-
tru clienții business.
Acest număr al revistei este dedicat Conferinței 
Oxygen și \și propune să detalieze sau să comple-
teze unele dintre cele mai interesante subiecte 
abordate \n cadrul evenimentului.
Schimbările din sectorul energetic din România ‒ 
dereglementarea preţului gazelor naturale pentru 
clienţii business, un mix energetic adecvat, măsuri 

legislative, investiţii și proiectul Nabucco ‒ sunt 
subiecte abordate \n interviul acordat de c`tre 
Eric Stab, Preşedinte Director General GDF SUEZ 
Energy România (pag. 12-15). 
Adrian Vasilescu, Consilierul Guvernatorului Băn-
cii Naţionale a României, invitat special \n cadrul 
Conferinței Oxygen, conturează \n articolul de la 
pag. 30-31 o imagine de ansamblu a economiei ro-
mâneşti şi sugerează care ar fi problemele pe care 
societatea şi administraţia ar trebui să le pună pe 
agenda de priorităţi, pentru ca România să obţină \n 
următorii ani o creştere economică solidă.
Punem accent pe soluțiile de eficiență energetică 
\n articole dedicate: tehnologia LED pentru iluminat 
(pag. 28-29), \ncălzirea cu centrala termică (pag. 
50-51)  sau climatizarea de iarnă pe bază de gaze 
naturale – ventiloconvectorul (pag. 16).

Lectură plăcută!

|mpreună cu aceeași energie

STELU}A IFTIMIE
Editor coordonator 
GDF SUEZ Energy România

„Vorbind la modul general, deregle-
mentarea prețului la gaze este o 
tendință ce nu poate fi evitată și care 
aduce și numeroase beneficii. Totuși, 
trebuie avut mare grijă la accesibili-
tatea și sustenabilitatea facturilor de 
gaze ale consumatorilor finali și, mai 
ales, ale celor mai vulnerabili.“
Interviu Eric Stab, Președinte Director General 
GDF SUEZ Energy România, pag. 12

„Pentru a obține performanță 
economică și o creștere a consu-
mului intern de resurse energe-
tice, industria are nevoie de 
comenzi de pe piața comunitară și 
trebuie să performeze cel puțin la 
nivelul companiilor concurente din 
Uniunea Europeană.“
Articol Punctul pe i, pag. 23 
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D in 2015, guvernul britanic va 
reduce suprataxa pe profiturile 
obținute strict din activități de 

explorare și producție de hidrocarburi 
de către companiile de profil de la ac-
tualul nivel de 32% la 30%, conform 
Financial Times. Suprataxa este da-
torată \n plus și separat față de impo-

zitul pe profit impus tuturor compa-
niilor britanice, indiferent de sec-
torul de activitate, și vizează numai 
diferența dintre veniturile obținute 

din vânzarea producției de petrol 
și gaze și costurile obținerii aces-
tei producții. Costurile de finanțare 
pentru investiții, respectiv dobânzile 
și comisioanele aferente \mprumutu-
rilor contractate de petroliști, nu se 
deduc la calculul bazei de impunere a 
suprataxei. De asemenea, executivul 

de la Londra vizează și extinderea 
nivelului de deductibilitate fiscală 
pentru investițiile inițiale \n proiecte 
noi de exploatare de petrol și gaze 

offshore din Marea Nordului și va 
majora facilitățile fiscale pentru com-
paniile care dezvoltă \n paralel mai 
multe câmpuri offshore de hidrocar-
buri \n condiții dificile de exploatare, 
izolate, situate la mare adâncime 
care au nevoie de tehnologii foarte 
costisitoare.
Măsura anunțată de Ministrul de Fi-
nanțe George Osborne vine după ce, 
\n 2011, guvernul a majorat suprataxa 
pe profiturile din activități upstream 
de la 20% la 32%. Din 2011, de la ma-
jorarea semnificativă a suprataxei pe 
profiturile upstream, activitatea de 
explorare din sectorul britanic al Mă-
rii Nordului s-a redus considerabil, 
producția de hidrocarburi scăzând 
cu 40%, iar costurile de operare cres-
când, \n schimb, cu același procent. 
Potrivit estimărilor Trezoreriei brita-
nice, reducerea suprataxei pe pro-
fiturile upstream de la 32% la 30% 
va costa bugetul Regatului Unit circa 
55 milioane de lire sterline anul viitor, 
o sumă extrem de mică, \n contextul  \n 
care guvernul estimează că, \n 2015, 
va \ncasa \n total din impozitarea 
sectorului de petrol și gaze suma de
2,8 miliarde de lire sterline.

{TIRI
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Marea Britanie reduce taxele
pentru petroliștii din Marea Nordului 

Cea mai mare centrală solară din Europa se află 
\ntr-o fostă cazemată
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Un fost bunc`r nazist, aflat \n cartierul 
Wilhelmsburg din Hamburg,  găzduiește 
cea mai mare centrală de valorificare a 
energiei regenerabile din Europa, con-
form green-report.net. Centrala a fost 
construită pentru a alimenta cu energie 
termică 3.000 de locuințe și să furnize-
ze energie electrică pentru 1.000. Prin 
această construcție inedită, emisiile de 
CO₂ \n atmosferă sunt reduse cu apro-
ximativ 6.600 tone pe an. Centrala a 
fost dată \n funcțiune \n anul 2012, iar 
exploatarea sa la \ntreaga capacitate a 
\nceput \n 2013. Sistemul fotovoltaic al 
centralei are o capacitate de 110 kWh și 
este completat de panouri solare pentru 
producerea energiei termice, cu o putere 
totală de 0,6 GWh. |n anul 2013, acestea 

au fost completate cu o instalație de 
producere a biometanului, cu o putere 
de 3,7 GWh. Reamenajarea cazematei, 
cunoscută \n Germania sub numele de 
Flakturme V, a fost coordonată de firma 

IBA Hamburg Gmbh. |n acest moment, 
peste 20% din energia electrică a Ger-
maniei provine din surse regenerabile, 
iar până \n anul 2020 acest procent va 
ajunge la 35%.
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SCĂDEREA PREŢULUI
petrolului, un ajutor neaşteptat
Scăderea preţului petrolului dă un ajutor neaşteptat unor țări 
din sudul Europei, costul mai redus al carburanţilor contribu-
ind la creşterea cererii interne, relatează Bloomberg. Un preţ 
al petrolului cuprins \ntre 80 și 90 de dolari pe baril ar putea 
contribui cu 1% la creşterea economiei Spaniei, a patra ca 
mărime \n Europa, potrivit guvernului de la Madrid. |n Italia, 
aflată pentru al patrulea an \n recesiune, un declin de 10 dolari 
al cotaţiei petrolului poate avea o contribuţie de 0,3% la PIB, 
estimează BNP Paribas. Reducerea cererii la nivel mondial, 
cuplată cu cea mai ridicată producţie de petrol \n SUA din 

ultimii 30 de ani, a 
provocat prăbuşi-
rea cu peste 40% 
a preţului petro-
lului Brent, de la 
un maxim de 115 
dolari pe baril atins 
\n luna iunie a anu-
lui 2014. Preşedin-
tele Bundesbank, 

Banca Centrală a Germaniei, Jens Weidmann, care s-a opus 
extinderii achiziţiilor de obligaţiuni de către Banca Centrală 
Europeană (BCE), a numit declinul preţurilor petrolului drept 
„un mini pachet de stimulente“. Economiile ţărilor din sudul 
Europei sunt ajutate şi de scăderea euro. |n 2014, euro s-a 
depreciat cu 9,5% faţă de dolar. 

Consumul final de energie electrică \n economia națională 
a scăzut, \n primele nouă luni ale anului 2014, față de 
perioada similar` din 2013, cu 0,8%, până la 36,908 mili-

arde KWh, pe fondul reducerii consumului \n iluminatul public 
cu 25,2%, și al consumului populației cu 0,9%, conform datelor 
provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS), 
preluate de energy-center.ro. |n aceeași perioadă, exportul de 
energie electrică a fost de 5,348 miliarde KWh, \n creștere cu 
4,299 miliarde KWh față de primele nouă luni din 2013, conform 
Agerpres. Consumul propriu tehnologic \n rețele și stații a fost 
de 4,523 miliarde KWh, \n scădere cu 194,6 milioane KWh, 
respectiv cu 4,1%. Resursele de energie primară au crescut, 
\n primele nouă luni ale anului 2014, cu 3%, iar cele de energie 
electrică au urcat, față de aceeași perioadă a anului precedent, 
cu 8,8%. Principalele resurse de energie primară \n perioada
1 ianuarie – 30 septembrie 2014 au totalizat 23,688 milioane 
de tone echivalent petrol (tep), \n creștere cu 694,2 milioane 
tep față de perioada similară din 2013. Producția internă a
\nsumat 16,299 milioane tep, \n creștere cu 0,6% față de 
aceeași perioadă a anului precedent, iar importul a fost de 
7,389 milioane tep, \n creștere cu 8,8%. |n aceeași perioadă, 
resursele de energie electrică au fost de 46,780 miliarde KWh, 
\n creștere cu 3,788 miliarde KWh (+8,8%) față de perioada 
corespunzătoare a anului 2013. Creșterea resursei de energie 
electrică s-a datorat \n principal producției mai mari, cu 3,887 

miliarde KWh (+9,1%). Producția din termocentrale a fost 
de 19,028 miliarde KWh, mai mare cu 538,6 milioane KWh, 
respectiv cu 2,9%. La hidrocentrale, producția a fost de 14,346 
miliarde KWh, \n creștere cu 2,611 miliarde KWh, adică 22,3%, 
iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 8,623 miliarde 
de KWh, \n scădere cu 70,8 milioane KWh (-0,8%). Producția din 
centralele electrice eoliene \n primele nouă luni din anul \n curs 
a fost de 3,382 miliarde KWh, \n creștere cu 66,8 milioane KWh 
față de aceeași perioadă din 2013, iar energia solară produsă \n 
instalații fotovoltaice \n această perioadă a fost de 1,112 mili-
oane KWh, \n creștere cu 741,3 milioane KWh față de intervalul 
corespunzător anului trecut.

PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ A CRESCUT 
DATORITĂ EXPORTULUI

CONSUMUL DE GAZE NATURALE 
|N EUROPA A SCĂZUT CU 11% |N 
2014
Consumul de gaze naturale \n Europa a scăzut cu 13,5%  
\n perioada ianuarie-iulie 2014 comparativ cu perioada 
similară din 2013, iar pentru \ntreg anul 2014 se esti-
mează o scădere cu 11% față de anul trecut, potrivit stu-
diului Energy Pulse derulat de Société Générale și preluat 
de energyreport.ro. Astfel, \n urma rezultatelor obținute 
este posibil ca anul 2014 să fie cel mai slab din punct 

de vedere al consumu-
lui de gaze naturale 
\n Europa din 2011
\ncoace, când consu-
mul s-a redus cu 9,5%. 
De exemplu, \n 2009, 
anul de vârf al crizei, 
consumul de gaze pe 
bătrânul continent a 
scăzut cu 7,2%. 
|n România, potrivit 
celor mai recente date 
ale Agenției Naționale 
de Reglementare \n 
domeniul Energiei, con-
sumul de gaze naturale 

a scăzut cu peste 4% \n primele 7 luni ale anului 2014, de 
la 79,172 MWh, \n intervalul ianuarie-iulie din 2013, la 
75,828 MWh, \n perioada similară din 2014.
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Un raport al Agenției Europe-
ne de Mediu (AEM) arată că, 
\n perioada 2008-2012, cos-
tul poluării aerului doar din 
cauza emisiilor industriale s-a 
ridicat la jumătatea PIB-ului 
Poloniei, conform www.eeb.org. 
Biroul European de Mediu 
apreciază că raportul vine \n-
tr-un moment critic, \n care 
noua Comis ie  Europeană 
urmărește retragerea unor 
standarde importante pentru 
poluarea aerului, pe baza pre-
misei false că acest lucru va 
genera locuri de muncă. Potrivit 
estimărilor AEM, costul aces-
tor emisii industriale \nregis-
trate \ntre 2008 și 2012 este 
\ntre 329 de miliarde de euro 
și 1.053 de miliarde de euro. 
50% din pagube au fost pro-
vocate de doar 1% din cele 
14.325 de instalații evaluate 

din 2008 până \n 2012. Rapor-
tul a realizat și un clasament cu 
30 dintre cei mai mari polua-
tori industriali din Europa. Opt 
dintre cele 30 de instalații se 
află \n Germania, șase sunt 
\n Polonia, patru \n Româ-
nia, trei \n Bulgaria și Marea
Britanie, două sunt amplasate 
\n Grecia și câte una \n Cehia, 
Estonia, Italia și Slovacia. Potri-
vit reprezentanților Biroului 
European de Mediu, UE nu ar 
trebui să mai permită scuti-
rea celor mai mari poluatori de 
la standardele stricte de emi-
sii. Numai „ecologizarea“ ter-
mocentralelor  ar  duce la 
beneficii de mediu și de sănă-
tate de 55 de miliarde de 
euro pe an. Aceste standar-
de erau considerate fezabile 
acum zece ani, dar operatorii
\ntârzie cu implementarea lor.

Eforturi mai mari pentru combaterea 
poluării aerului

Căldura pentru populație s-a scumpit \n medie cu 44% 
\ntre 2007 și 2013
Prețul mediu de furnizare a energiei termice \n sistem 
centralizat pentru populație, la nivel național, s-a majo-
rat cu 44% \n intervalul 2007-2013, de la 124,69 la 
179,38 lei/gigacalorie, iar cel pentru agenții economici 
cu 27%, de la 188,20 la 239,72 lei/gigacalorie, potrivit 

datelor colectate și sintetizate de Consiliul Concurenței 
și preluate de site-ul energyreport.ro. „Analiza de supor-
tabilitate arată că ponderea cheltuielilor cu energia ter-
mică \n venitul mediu al unei gospodării ar putea depăşi 
pragul acceptat de 10%, putând ajunge până la 12% la 

nivel naţional şi chiar 14-15% \n unele 
regiuni ale ţării. Ultimul raport emis de 
către Consiliul Concurenței arată că, 
pentru a evita riscul de neplată a factu-
rilor de către populaţie, administraţiile 
locale trebuie să se asigure că preţul 
gigacaloriei se \ncadrează \n gradul de 
suportabilitate acceptat la nivel naţional. 
Cel mai redus preţ al energiei termice
(\ntre 86 lei şi 154 lei pe gigacalorie) a 
fost plătit \n 2013 de consumatorii cas-
nici din Cernavodă, Arad, Vaslui, Tulcea 
şi Bacău. La polul opus se află locuitorii 
din Constanţa, Reşita, Brăila, Miercurea 
Ciuc şi Târgu Mureş, unde preţurile au 
fost cuprinse \ntre 311 lei şi 387 lei pe 
gigacalorie.
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Consumul de energie electrică a atins maximul ultimilor 
trei ani din cauza frigului

Din cauza temperaturilor foarte scăzute \nregistrate \n această 
iarnă, consumul de energie din România a ajuns la maximul 
ultimilor trei ani \n prima săptămână a lunii ianuarie, cărbunii 
fiind principala sursă de producţie, alături de hidrocentrale, 
conform site-ului www.zf.ro. |n plus, eolienele au avut o 
evoluție fluctuantă și sub așteptări, principalul motiv fiind 
lipsa vântului necesar producerii de electricitate la capacitatea 
maximă. Având \n vedere că nici centralele pe gaze nu au putut 
funcţiona la nivelul maxim, deoarece au existat temeri \n legă-
tură cu felul \n care se va desfășura sistemul de transport al 
gazelor naturale, termocentralele pe cărbuni şi hidrocentralele 
au fost folosite din plin \n primele luni ale iernii. 

|N 2016, CENTRALELE SOLARE VOR PRODUCE MAI MULTĂ ENERGIE 
ELECTRICĂ DECÂT CENTRALA NUCLEARĂ DE LA CERNAVODĂ
Puterea instalată \n panouri fotovol-
taice din țara noastră ar putea ajunge 
\n 2016 la 1.500 MW, cu aproape 100 
MW peste puterea instalată a celor 
două reactoare nucleare funcţionale 
ale centralei de la Cernavodă, scrie 
Mediafax. Potrivit estimărilor Autorităţii 
Naţionale de Reglementare \n dome-
niul Energiei (ANRE), la finele anului 
2014 puterea produsă de panourile 
solare va fi de 50-100 MW, iar \n 2015 
capacitatea acestora ar putea ajunge la
500-1.000 MW, pentru ca \n 2016 
să atingă nivelul de 1.500 MW, con-

form declarației făcute de Zoltan Nagy, 
directorul departamentului de eficienţă 
energetică din Agenția Națională de 

Reglementare \n domeniul Energiei,
\ntr-o conferință de presă. Fiecare din 
cele două reactoare nucleare de la Cer-
navodă are o putere de circa 700 MW. 
Costul instalării unui MW \n panouri 
solare a scăzut \n ultimii doi ani de la 
3,5 milioane euro la 1,5 milioane euro, 
astfel că investiţiile pentru construcţia 
panourilor solare necesare pentru pro-
ducerea celor 1.500 MW ar ajunge la 
2,2 miliarde euro. Comparativ, pentru 
construcţia reactoarelor nucleare 3 şi 
4 investiţia estimată de Guvern este de 
4 miliarde de euro.

Guvernul menține \ncă un an impozitele
suplimentare aplicate companiilor din energie

Impozitele suplimentare aplicate companiilor din energie la
\nceputul anului 2013 și care urmau să fie valabile doar până la 
sfârșitul anului 2014 vor fi păstrate de Guvern \ncă un an, până 

la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, pe fondul amânării introdu-
cerii unui nou sistem de redevențe, anunță Mediafax.
La \nceputul anului 2013, Guvernul a introdus o serie de impozite 
suplimentare pentru companiile din sectorul energetic, aplicabile 
până la 31 decembrie 2014 inclusiv, interval \n care ar fi urmat să 
fie stabilit un nou sistem de redevențe, cel actual fiind valabil până \n 
ianuarie 2015. Astfel, a fost introdus un impozit pe monopol pentru 
companiile de transport și distribuție energie electrică și gaze natu-
rale, aplicat pe fiecare MW/h, pentru care sunt facturate serviciile 
de transport și distribuție, cuprins \ntre 0,85 lei și 0,1 lei/MWh.
A fost aplicat și un impozit de 60% din veniturile suplimentare 

obținute de către companii, ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor naturale, precum și un impozit 
special de 0,5% aplicat veniturilor obținute de către companii 
pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele 
naturale.
La sfârșitul acestui 
an, Guvernul a decis  
să mențină sistemul 
de redevențe și pen-
tru anul viitor, astfel 
că va prelungi cu un 
an și perioada de 
valabilitate a acestor 
impozite.
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World Energy Outlook 2014 –
cererea va creşte cu 37% până \n 2040

Evenimentele din ultimii doi ani au 
crescut incertitudinile pe termen 

lung cu care se confruntă sectorul 
energetic global, se arată \n docu-

mentul World Energy Outlook 2014 
– Privire de ansamblu asupra ener-

giei mondiale, realizat de Agenția 
Internațională a Energiei (IEA) şi 

prezentat la Londra \n 12 noiembrie 
2014. Documentul avertizează asu-
pra riscului ca evenimentele actuale 
să distragă factorii decizionali de la 

recunoașterea și abordarea semne-
lor de stres (presiuni) ce apar pe 

termen lung \n sistemul energetic. 

text CAROL POPA
foto SHUTTERSTOCK
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|
n scenariul central al WEO 2014, cere-
rea de energie primară va fi cu 37% 
mai mare \n anul 2040, punând mai 
multă presiune pe sistemul energetic 
global. Dar această presiune ar putea 
deveni mai mare pentru măsurile de 

eficiență ce joacă un rol vital \n frânarea 
creșterii cererii globale. Scenariul arată că 
cererea mondială pentru doi combustibili 
fosili – cărbune și petrol – va atinge un platou 
\n 2040, deși pentru ambii combustibili acest 
rezultat global este unul al diferitelor tendințe 
din diversele țări. |n același timp, tehnologii-
le pentru energie regenerabilă câștigă teren 
rapid, ajutate fiind de scăderea costurilor 
derivatelor (estimate la 120 miliarde dolari \n 
2013). Până \n 2040, rezervele mondiale de 
energie sunt \mpărțite \n patru părți aproape 
egale: pe de o parte, surse sărace \n carbon 
(nucleare și regenerabile), pe de altă parte, 
petrol, gaz natural și cărbune. 

Provocări majore pentru energia nucleară
|ntr-o analiză \n detaliu referitoare la energia 
nucleară, WEO 2014 prevede o creștere a 
capacității instalate de până la 60% \n 2040 
\ntr-un scenariu central, cu o creștere masivă 
concentrată \n 4 țări (China, India, Coreea și 
Rusia). |n ciuda acestei previziuni, cota ener-
giei nucleare \n mixul energetic va rămâne 
sub nivelul maxim istoric. Energia nucleară 
joacă un rol strategic important \n \ntărirea 
securității energetice \n unele țări. |n plus, 
aceasta evită echivalentul a aproape patru 
ani de emisii de bioxid de carbon până \n 
2040. Totuși, energia nucleară se confruntă 
cu provocări majore \n piețele concurențiale, 
unde sunt riscuri semnificative de piață și de 
reglementări, iar acceptarea publică rămâne 
un aspect critic peste tot \n lume. Multe țări 
trebuie să ia decizii importante referitoare la 
aproape 200 de reactoare nucleare ce trebu-
ie retrase până \n 2040.

Semne pozitive pentru energiile regenerabile
Raportul prevede o evoluție pozitivă a ener-
giilor regenerabile și este de așteptat ca a- 
cestea să contabilizeze aproape jumătate 
din creșterea globală a producției de ener-
gie până \n 2040 și să devanseze cărbunele 
ca sursă principală pentru generarea de 
energie electrică. Energia eoliană va \nregis-
tra cea mai mare cotă de creștere, urmată 
de hidroenergie și energia solară. Totuși, 
cum cotele de energie eoliană și solară din 
mixul energetic vor crește de patru ori, 
integrarea lor va deveni mai interesant` atât 
din punct de vedere tehnic, cât și din 
perspectiva pieței. 

Cereri noi pentru petrol și gaze naturale
Rezervele de petrol ce pot fi extrase vor crește, 
conform WEO 2014,  cu până la 104 milioane 
barili pe zi \n 2040, dar depind \n mod critic de 
investițiile \n Orientul Mijlociu. Cum producția 
de petrol din Statele Unite scade, iar rezervele 
non-OPEC scad \n anii 2020, Orientul Mijlociu 
devine sursa principală de creștere a rezerve-
lor. Creșterea cererii globale de petrol 
\ncetinește până \n 2040: cererea \n multe 
dintre țările cele mai mari consumatoare de 
energie fie a intrat \n declin pe termen lung 
(SUA, Uniunea Europeană, Japonia), fie va 
atinge un platou (China, Rusia și Brazilia). 
China depășește Statele Unite ca cel mai mare 
consumator de petrol \n jurul anului 2030, dar, 
cum cererea crește ușor, India pare să devină 
un driver-cheie de majorare, ca și Africa Sub-
sahariană, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.
Cererea de gaze naturale va fi mai mare cu 50% 
\n 2040 și este singurul combustibil fosil cu 
creștere semnificativă \n această perioadă. 
Statele Unite rămân cel mai mare producător 
din lume de gaze naturale, deși nivelul de 
producție la sfârșitul anilor 2030 va intra \n 
recesiune. Africa de Est dezvoltă \mpreună cu 
Qatar, Australia, America de Nord și alte țări o 
importantă resursă de gaz natural lichefiat, 
care se va constitui \ntr-o unealtă pentru 
siguranța gazului. O incertitudine-cheie pentru 
gazele naturale \n afara Americii de Nord este 
dacă vor fi disponibile la prețuri suficient de 
scăzute ca să fie atractive pentru consumatori 
și totuși suficient de mari cât să stimuleze 
investițiile \n rezerve.
|n timp ce cărbunele este din abundență și 
rezervele sunt relativ sigure, viitorul folosirii 
acestuia este constrâns de măsurile de 
\mbunătățire a eficienței, poluarea locală și 
reducerea emisiilor de bioxid de carbon. Cere-
rea de cărbune va fi cu 15% mai mare \n 2040, 
dar creșterea \ncetinește până se va opri \n anii 
2020. Tendințele generale variază, cu cererea 
atingând un vârf \n China și scăzând la o treime 
\n Statele Unite, dar continuând să crească \n 
India.

Sistemul energetic global continuă să se 
confrunte cu o criză de sărăcie energetică 
majoră 
|n Africa Subsahariană, doi din trei oameni nu 
au acces la electricitate, și asta va \nsemna o 
constrângere severă a dezvoltării sociale și 
economice. |ntre timp, subvențiile consumului 
de combustibil scump (estimate la 550 miliar-
de dolari \n 2013) sunt adesea cu intenția de a 
ajuta la creșterea accesului la energie, dar 
eșuează \n a-i ajuta pe cei \n nevoie și descu-
rajează investițiile \n eficiență și energii rege-

nerabile. Un punct critic este dat de eșuarea 
transformării sistemului energetic suficient de 
rapid \ncât să stăvilească creșterea energiilor 
producătoare de emisii de dioxid de carbon 
(care crește cu o cincime până \n 2040) și 
determină o creștere a temperaturii globale de 
2°C. |n scenariul central, \ntregul buget permis 
de carbon ce ţine traiectoria sub 2°C a tempe-
raturii globale este consumat până \n 2040. n

„Pe măsură ce sistemul energetic 
global crește și se transformă, noi 
semne de stres continu` să apară. 
Dar este de a[teptat ca energiile 
regenerabile să devină din ce \n ce 
mai puternice și este incredibil că 
acum suntem \n punctul din care 
putem vedea momentul \n care 
acestea vor ajunge prima sursă 
mondială de generare de ener-
gie electrică.“ Maria van der Hoeven, 
directorul executiv al IEA.

„O piață de petrol bine aprovizio-
nată pe termen scurt n-ar trebui să 
ascundă provocările ce o așteaptă, 
mai ales c` lumea se pare că se va 
baza pe un număr relativ mic de țări 
producătoare. Gura de aer aparentă 
oferită de creșterea producției \n 
următoarea decadă oferă o mic` 
reasigurare dat` de perioadele lungi 
ale noilor proiecte upstream.“
Fatih Birol, economist șef IEA.
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A fi directorul general  al uneia dintre cele mai mari companii 
de energie este o adevărată provocare \n contextul economic 
şi social actual. Mai mult ca niciodată, modificările legislative 
şi de reglementare contribuie semnificativ la evoluţia acestui 
mediu dinamic. Care sunt aspectele principale către care vă 
\ndreptaţi atenţia \n prezent?  

E.S.  Compania noastră se confruntă cu o perioadă plină de 
provocări, care necesită eforturi susţinute şi competen-

ţe solide din partea angajaţilor pentru a menține standardele \nalte 
pentru care suntem recunoscuţi \n livrarea de produse şi servicii. 
Când misiunea ta este, practic, să oferi acces la energie pentru 1,5 
milioane de clienţi casnici şi noncasnici, \n locuinţe, la birou sau \n 
fabrici, este vital să te concentrezi pe securitatea aprovizionării, pe 
de o parte, şi pe furnizarea de produse şi servicii sigure, competi-
tive şi durabile, pe de altă parte.

Pornind de la aceste priorităţi, suntem preocupaţi, printre altele, 
de trei aspecte cruciale. |n primul rând, \ntreţinem un dialog con-
stant şi eficace cu partenerii noştri strategici: producătorii şi 
importatorii de gaze naturale, Transgaz şi autorităţile publice. Al 
doilea aspect care necesită atenţia noastră este contextul legisla-
tiv şi de reglementare, care poate fi destul de instabil, creând un 
sentiment de nesiguranţă continuă \n rândul investitorilor. |n opinia 
noastră, predictibilitatea [i stabilitatea pe termen lung, precum şi 
men]inerea unui dialog permanent cu actorii din piaţă sunt condi-
ţii sine qua non pentru realizarea investiţiilor. Acestea sunt indis-
pensabile pentru relansarea economică, pentru sănătatea şi 

bunăstarea societăţii.  Dacă \ns` Guvernul alege să adopte măsuri 
importante fără consultarea prealabilă a tuturor actorilor-cheie, 
\ncrederea investitorilor \n România va avea de suferit, la fel şi 
apetitul lor de a-şi cheltui capitalul aici. Şi nu \n cele din urmă, al 
treilea subiect major \n atenţia companiei este contribuţia sa la 
evoluţia strategică a sectorului energetic românesc şi, mai ales, la 
optimizarea mixului energetic al ţării şi la tranziţia energetică pe 
care România o traversează, la fel ca majoritatea celorlaltor state.

Dereglementarea preţurilor la gazele naturale, mai ales pen-
tru consumatorii noncasnici, este unul dintre cele mai actu-
ale subiecte. Ce \nseamnă acest lucru pentru sector?

E.S. Vorbind la modul general, dereglementarea preţului la 
gaze naturale este o tendinţă ce nu poate fi evitată, 

aducând şi numeroase beneficii. Totuşi, trebuie acordată o atenţie 
specială accesibilităţii şi sustenabilităţii facturilor de gaze ale cli-
enţilor finali şi, mai ales, ale celor vulnerabili.

|n ceea ce priveşte segmentul business, suntem foarte activi \n 
această perioadă. După cum ştim,  toţi consumatorii noncasnici 
care beneficiau de preţuri reglementate trebuiau să \ncheie un 
contract de vânzare-cumpărare a gazelor cu furnizorul actual sau 
cu un altul nou până la sfârşitul lunii decembrie 2014, având \n 
vedere că din ianuarie 2015 preţurile reglementate pentru acest 
segment nu mai sunt valabile. Sigur, ne-am pregătit pentru acest 
moment \ncă din 2013 şi astăzi putem propune o ofertă competi-
tivă, denumită GDF SUEZ Clasic, care are și o versiune online,

Sectorul energetic din România se află \n plină schimbare. Dereglementa-
rea preţului gazelor naturale pentru clienţii noncasnici, un mix energetic 
adecvat, măsuri legislative sau de reglementare specifice, investiţii, proiec-
tul Nabucco sunt câteva dintre subiectele pe care am dorit să le discutăm 
cu Eric Stab, Preşedinte Director General GDF SUEZ Energy România.

interviu realizat de Amalia Anghel [i Cristina Popescu
foto Dan Borzan

România trebuie să redevină un
partener de \ncredere pentru a putea 

stimula investiţiile \n sectorul energetic

12-15 Interviu Eric Stab NEW.indd   13 16/02/2015   13:05



GDF SUEZ e-Clasic, ce poate fi contractată exclusiv pe platforma 
noastră online, Agenţia online. Sunt mândru că suntem primul şi 
singurul furnizor de energie care oferă posibilitatea contractării 
online. Totuşi, mai sunt câteva aspecte pe care le avem \n vedere 
şi care trebuie rezolvate de către autorităţi: organizarea unei pieţe 
funcţionale de vânzare en-gros a gazelor naturale, adoptarea unui 
cod modern al reţelei şi a unui sistem de echilibrare bine gândit, 
precum şi, cel mai important, necesitatea ca producţia internă de 
gaze să fie vândută, \n mod transparent, pe piaţa en-gros. Sunt 
probleme esenţiale, care trebuie rezolvate cât mai repede de 
autorităţi.

|ntorcându-ne la segmentul rezidenţial, incluzând aici şi consuma-
torii vulnerabili, nu trebuie să uităm că armonizarea preţului gaze-
lor naturale din producţia internă cu preţurile internaţionale are un 
impact direct asupra preţului de vânzare către consumatorul final, 
cu diferite consecinţe asupra activităţilor noastre de distribuţie şi 
comercializare, din două motive: \ntâi, cu cât gazele sunt mai 
scumpe, cu atât consumul va scădea, ceea ce nu e rău dacă astfel 
este sprijinită creşterea eficienţei energetice, dar este un motiv de 
\ngrijorare dacă aduce sărăcie energetică sau opţiuni mai puţin 
durabile pentru consumatori. |n al doilea rând, vom asista la o 
schimbare a comportamentului de plată, din cauza unei creşteri a 
numărului debitorilor. Din acest motiv, sunt necesare măsuri 
adecvate pentru definirea consumatorilor vulnerabili, pentru redu-
cerea impactului liberalizării şi dereglementării asupra acestora.

După cum ştiţi, preţul gazelor naturale pentru consumatorii finali 
depinde de diferiţi parametri, cum ar fi costul materiei prime, mixul 
de resurse (locale şi de import), costurile de infrastructură (trans-
port, distribuţie, stocare). |n ultimul timp, \ntr-o perioadă foarte 
scurtă, românii au fost expuşi mai multor schimbări ale preţurilor 
utilităţilor. Sigur, România trebuie să \şi respecte obligaţiile euro-
pene, dar unul dintre obiectivele noastre este să nu \i copleşim pe 
consumatori, să avem o abordare progresivă, care să asigure 
tranziţia de la un sistem puternic reglementat şi administrat către 
o piaţă mai standardizată.

Dacă ne uităm la ultimii cinci ani (2008-2013), preţurile reglemen-
tate la gaze naturale pentru clienţii casnici au crescut cu aproxima-
tiv 7%, ceea ce este destul de rezonabil având \n vedere nivelul 
actual al preţurilor la gazele naturale \n România comparativ cu alte 
state europene. Situaţia este diferită pentru consumatorii industri-
ali, unde creşterea \n această perioadă se apropie de 30%. Această 
situație a fost determinată, \n principal, de doi factori: pe de o parte 
decizia luată de autorităţi \n 2011, de a aloca populaţiei un volum 
mai mare de gaze locale şi unul mai mic industriei, pentru a-i prote-
ja mai bine pe clienţii casnici de creşterile de preţuri, iar pe de altă 
parte existența calendarului de liberalizare agreat de România cu 
Fondul Monetar Interna]ional, Comisia Europeană şi Banca Mondi-
ală, care prevede creşteri ale preţului gazelor naturale interne.

Acum câteva luni, compania a achiziţionat pachetul majoritar 
de acţiuni al Congaz. Cum aţi ajuns la această decizie?

E.S. Aş spune că această achiziţie a fost un pas firesc. Con-
gaz este o companie care operează \ntr-o zonă promi-

ţătoare din Dobrogea, cu un puternic potenţial de dezvoltare şi o 
infrastructură de 850 de kilometri, care este aproape nouă şi a fost 
dezvoltată \n ultimii 15 ani. Un alt aspect pe care l-am luat \n con-
siderare \n decizia de cumpărare a acţiunilor deţinute de E.On 
Ruhrgas şi OMV Petrom, devenind astfel acţionarul majoritar, a 
fost localizarea Congaz \n apropierea zonei noastre tradiţionale de 
furnizare şi distribuţie, oferind aşadar sinergii pentru viitor. 

Sunt foarte bucuros că am finalizat această achiziţie, consolidân-
du-ne astfel poziţia de cel mai mare operator de distribuţie şi fur-
nizare de gaze naturale de pe piaţa reglementată, cu un portofoliu 
de peste 1,5 milioane de clienţi.

|n mod concret, care ar fi măsurile pe care ar trebui să le 
adopte o companie pentru a contribui la un mix energetic 
echilibrat?

E.S.  Cred că \ntreaga piaţă ar trebui să participe la acest efort 
comun, nu numai anumite companii. Din nou, aş men-

ţiona trei puncte-cheie, fără a \ncerca să le prioritizez, ci mai 
degrabă să subliniez importanţa intrinsecă a acestora \n crearea 
şi menţinerea unui mix energetic echilibrat.

|n primul rând, dezvoltarea energiilor regenerabile este un fapt şi 
o necesitate, deşi extinderea acestora trebuie controlată cu exac-
titate. Sigur, \n cadrul reglementărilor europene, fiecare stat  are 
dreptul să \şi definească propriile politici de sprijin pentru sectorul 
energetic; totuşi, orice revizuire a legislaţiei existente nu trebuie să 
modifice condiţiile aplicabile investiţiilor deja realizate sau care se 
află \ntr-un stadiu avansat de construcţie. Din păcate, aşa s-a
\ntâmplat când a fost modificată schema de sprijin prin decizii 
retroactive, care au afectat \n mod semnificativ investiţii ca cele 
făcute \n parcurile noastre eoliene de la Băleni şi Gemenele. Neres-
pectarea unui astfel de principiu de bază, referindu-ne la cel de 
protejare a investiţiilor deja realizate prin menţinerea prevederilor 
anterioare (n.a. grandfathering clause), are un impact negativ 
semnificativ asupra sectorului energetic actual, cu implicaţii atât 
pe termen mediu, cât şi lung.

|n al doilea rând, o analiză sumară ne arată că este posibil să avem 
nevoie de noi capacităţi de producţie mai mari, dar acestea nu se 
vor concretiza dacă cele \nvechite continuă să funcţioneze după
\ncetarea unui ciclu normal de viaţă. Cred că generarea de energie 
pe bază de cărbune va continua să \şi aibă locul pe piaţă şi proba-
bil să contribuie major la mixul de combustibili \n următoarele 
câteva decenii. Totuşi, cărbunele este mult mai poluant decât alţi 
combustibili, ceea ce devine o problemă din ce \n ce mai serioasă. 
Prin urmare, pe viitor, orice noi centrale pe bază de cărbune trebu-
ie să respecte cele mai stricte standarde de mediu.

|n al treilea rând, sunt convins că vom asista la o tot mai mare 
descentralizare a producţiei de energie, tot mai mulţi consumatori 
devenind şi mici producători, aşa-numiţii „prosumatori“. Acum 
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douăzeci de ani, unitatea de măsură folosită de producătorii de 
electricitate era GW, după zece ani a devenit MW, iar acum unita-
tea-standard devine din ce \n ce mai mult kW, ceea ce
\nseamnă că am traversat o scădere cu un factor de până la un 
milion a unităţii de măsură a producţiei.

Şi, bine\nţeles, nu trebuie să uităm de necesitatea aplic`rii m`su-
rilor de eficienţ  ̀energetică, care este cel mai bun răspuns pentru 
a contrabalansa creşterea graduală a preţurilor la energie. Pe scurt, 
soluţia ar putea fi ca România să facă eforturi continue pentru a 
sprijini depăşirea momentului de  tranziţie energetică prin care 
trece \ntreaga lume. Este de la sine \n]eles c  ̀GDF SUEZ Energy 
România va contribui proactiv la abordarea acestei provocări.

A fost odată o poveste numită Nabucco. Un sfârşit fericit sau 
nu?

E.S.  Nu i-aş spune nici fericit, nici nefericit, ci poate doar un 
sfârşit. Foarte realist vorbind, atunci când proiectul s-a 

năruit, \n iunie 2013, a devenit clar pentru toată lumea că acest 
gazoduct, care trebuia să transporte gaze din Marea Caspică spre 
ţările din Europa Centrală şi de Vest, nu avea cum să mai fie con-
struit \n acest deceniu, asta şi pentru că o astfel de investiţie de 
amploare era din ce \n ce mai greu de justificat din punct de 
vedere economic. Aceeaşi explicaţie ar putea fi valabilă şi \n cazul 
proiectului South Stream.

Dar Europa Centrală are alte oportunităţi pentru a-şi \ntări securi-
tatea energetică, cum ar fi dezvoltarea de interconexiuni mai mici 
\ntre ţări, trecerea la contractarea pe termen mai scurt, diversifi-
carea furnizării şi poate un acces crescut la importurile de GNL. 
Am \ncredere mai degrabă \n politica paşilor mici dar siguri \n 
direcţia cea bună decât \n proiectele de anvergură, dificile şi cu o 
durată mare de implementare.

Din perspectiva României, impactul general al acestui eşec este 
destul de limitat, ţara având propriile sale resurse şi existând 
perspective bune, dacă luăm \n considerare şi resursele de gaze 
din Marea Neagră şi poate gazele de şist. Dacă se confirmă, aces-
te rezerve au potenţialul de a transforma România \ntr-un hub 
energetic regional. Rămâne de văzut dacă este nevoie de infra-
structuri suplimentare semnificative pentru exportarea parţială a 
acestor resurse, dar se poate ajunge la o reconstituire a unor părţi 
din ruta iniţială a Nabucco. |ntre timp, este important să se pună 
accentul pe asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze, având \n 
vedere că dependența de gazele ruseşti importate prin Ucraina 
este o realitate care nu poate fi evitată pe termen scurt.

Din perspectiva GDF SUEZ, la momentul \n care am intrat \n pro-
iectul Nabucco, ştiam că exista riscul alegerii unei alte rute de către 
consorţiul Shah Deniz. Acest risc a fost evaluat, iar impactul său a 
fost controlat şi diminuat prin \nţelegeri contractuale.

Ruta TAP deschide un coridor sudic, oferind perspective diferite 
Europei \n termeni de securitate şi diversitate \n aprovizionare. 

Zăcămintele de gaze din Marea Caspică şi din \ntreaga regiune 
sunt noi resurse pentru piaţa europeană \n contextul \n care pro-
ducţia locală scade, determinând nevoia de importuri suplimenta-
re \n Europa.

|ntorcându-ne puţin la seria dumneavoastră de trei, v-aş ruga 
să numiţi trei elemente pe care responsabilii strategiei ener-
getice naţionale ar trebui să le ia \n considerare.

E.S. Aşa cum am afirmat şi cu alte ocazii, salutăm şi sprijinim 
intenţiile Guvernului privind revizuirea strategiei ener-

getice a României. După cum spuneam deja, o abordare \nţeleap-
tă ar consta \n paşi mici \n direcţia cea bună. Mai precis, cele trei 
elemente principale pe care le-aş aştepta sunt:
1. un regim juridic şi fiscal stabil şi previzibil \n domeniul energiei, 
care să ofere suficiente stimulente investitorilor, asigurând astfel 
un climat de afaceri menit să atragă cele 3-4 miliarde de euro de 
care România are nevoie anual, ca investiţii;
2. o tranziţie progresivă, dar fermă către o piaţă funcţională şi 
competitivă, unde preţurile la materii prime reflectă corect cererea 
şi oferta;
3. direcţii clare legate de mixul energetic pe care şi-l doreşte 
România, precum şi reformele structurale necesare \n acest sens.

Şi, din nou, \n calitate de Pre[edinte Director General al unui mare 
operator de pe piaţă, am datoria să trag un semnal de alarmă, gest 
pe care \l fac, de altfel, şi \n calitatea de membru al Coaliţiei pentru 
Dezvoltarea României şi de Vicepreşedinte al Consiliului Investi-
torilor Străini: aşa cum confirmă agenţiile de rating S&P, Moody’s 
sau Fitch, România este percepută de investitori ca o ţară cu riscuri 
mult mai mari pentru investiţii decât multe alte state europene, iar 
acest fapt se datoreaz` [i lipsei de previzibilitate a politicilor sale 
energetice. Prin urmare, este important ca România să lucreze la 
\mbunătăţirea acestei percepţii a riscului, fie că este pe deplin 
meritată sau nu, \n vederea atragerii mai multor investiţii, mai ales 
acum, când ieşim dintr-o criză economică majoră \n urma căreia 
investitorii sunt foarte prudenţi \n evaluarea oportunităţilor.

Permiteţi-mi să fiu şi mai explicit: \n urmă cu trei ani, la Consiliul 
Investitorilor Străini, am analizat totalul investiţiilor străine realiza-
te \n sectorul energetic românesc \ncepând cu  2002 şi am ajuns 
la concluzia că \n sector au fost investite aproximativ 16 miliarde 
de euro,  \n zece ani. Dacă am lua \n considerare şi ultimii ani, 
investiţiile străine ar depăşi 20 de miliarde de euro. Sunt sume 
importante, iar companiile energetice europene au contribuit 
masiv la bugetul de stat şi au creat sau protejat mii de locuri de 
muncă, fără să mai vorbim de efectul orizontal semnificativ asupra 
economiei produs de investiţiile acestora. Prin urmare, este foarte 
important ca economia românească să ofere vizibilitate pe termen 
lung, stabilitate şi transparenţă, premise necesare pentru a conti-
nua atragerea a noi investiţii. |n România există potenţial, dar banii 
pentru investiţii sunt puţini şi tind să fie direcţionaţi către acele 
state şi activităţi unde relaţia risc–beneficiu este mai puţin tensi-
onată, mai interesantă. Bine\n]eles, pledez \ntotdeauna \n favoarea 
României, ar`tând c` ea merit` aten]ia investitorilor. 
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Ventiloconvectorul. 
Climatizare de iarnă pe bază
de gaze naturale

16

text ADRIAN C|L}AN foto SHUTTERSTOCK

Pentru climatizarea \n perioada rece a anului specialiştii \n termotehnică recomandă \n mod deosebit 
sistemele de \ncălzire pe bază de gaze naturale, eficiente atât \n domeniul casnic-rezidenţial, cât și \n cel 
business, cu spații mai ample (galerii comerciale, hoteluri, unităţi şcolare, sanitare etc.), pentru fiecare 
dintre acestea având \nsă \n vedere criterii de eficienţă, costuri de achiziţii şi exploatare şi costuri de mediu.
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|
n principal, sistemele moderne de \ncălzire, clima-
tizare şi preparare a apei calde de consum menajer 
trebuie să ţină cont de toate cerinţele de confort şi se 
aleg \n funcţie de mai mulţi factori: mărimea clădirii, 
gradul de izolare a acesteia, cerinţele şi eventualele 
restricţii administrative impuse, opţiunile de folo-
sire a unui anumit tip de energie pentru care statul 

acordă unele facilităţi (programul guvernamental „Casa 
Verde“) şi, mai ales, costul şi accesibilitatea sursei de ener-
gie, fie că este vorba de gaz natural, de alţi combustibili 
clasici (\n zonele urbane) sau de lemne (\n zonele rurale 
sau cele de munte), unde nu există re]ea de distribu]ie gaze 
naturale. Spre deosebire de ceea ce se știa \n vechime, ar- 
derea gazului poate realiza, pe lângă \ncălzire, şi răcirea aerului, 
fapt ce a fost folosit \n proiectarea noilor sisteme de monoener-
gie, care utilizează doar alimentarea cu gaze naturale pentru echi- 
pamente specifice de climatizare rece-cald pe timpul iernii şi 
cald-rece \n perioada de vară.

Ventiloconvectorul ‒ o soluţie simplă
Considerată de specialişti una dintre cele mai noi tehnologii 
energotermice, climatizarea cu gaze naturale este bazată pe un 
principiu simplu, care asigură temperatura şi umiditatea unui 
spaţiu rezidenţial sau industrial prin \ncălzirea sau răcirea aeru-
lui din incintă cu un sistem de chillere cu absorbţie, evaporare 
şi condensare. Aparatele clasice de condiţionare a aerului, care 
funcţionează cu energie electrică, folosesc un principiu \ntru-
câtva asem`nător, bazat pe compresia mecanică. Surprinzător, 
tehnologia de climatizare cu gaze naturale a fost iniţiată \n anul 
1824, după descoperirea de către Michael Faraday a efectului 

termic al ciclurilor de absorbţie, dar aplicarea sa pe scară largă, 
ca soluţie de \ncălzire, a devenit posibilă doar de curând. Dife-
renţa majoră faţă de condiţionarea mecano-electrică a aerului 
este dat` de efectul termic util, care se obţine compresând 
termochimic vaporii generaţi şi folosind o cale de absorbţie, o 
vană de destindere şi o pompă de circulaţie a apei calde, toate 
acestea ducând la un circuit de ventiloconvectoare ce vor 
climatiza aerul. Varianta de climatizare cu ventiloconvectoare 
racordate la un chiller cu gaze naturale este foarte potrivită pen-
tru locuinţele noi, acest sistem de \ncălzire rezidenţial având 
acelaşi randament ca o centrală pe gaze. |n plus, fiind prevăzut 
cu un termostat, convectorul se poate regla la temperatura do- 
rită, oferind siguranţa că temperatura \ncăperii unde se folo-
seşte această sursă de \ncălzire rămâne constantă pe toată 
durata zilei şi nopţii, cu un consum energetic minim. De altfel, 
un sistem de climatizare cu ventiloconvectoare eficient pro-
duce şi distribuie constant un aer curat, proaspăt, \ncălzit şi 
condiţionat, nu provoacă fluxuri deranjante de aer cald şi rece, 
care pot afecta sănătatea sau confortul termic, şi este capabil 
să controleze atent temperatura aerului, astfel \ncât diferenţele 
dintre temperaturile curenţilor de aer nu trebuie să depăşească 
un grad Celsius.

Criterii de alegere
|n principal, climatizarea cu gaze naturale \n mediul rezi-
denţial se alege \n funcţie de mărimea clădirii şi de dotările 
acesteia (dacă există, de pildă, garaje care trebuie \ncălzite 
sau piscine). Astfel se determină consumul orar şi anual 
de energie şi se corelează cu gradul de confort urmărit, ce 
poate fi atins folosind metode moderne de \ncălzire: siste-

16-17 Solutii practice v2.indd   16 16/02/2015   13:05



mele interioare rezidenţiale cu ventilocon-
vectoare, cu tuburi radiante sau cele de \n- 
călzire cu radiaţie de pardoseală, recomanda-
te \n toate \ncăperile unei locuinţe, mai ales 
acolo unde sunt copii sau bătrâni care stau 
mult timp \n spaţiul locuit, dar şi \n cazul spa- 
ţiilor \nalte (livinguri desfăşurate pe două nive-
luri). |n toate aceste situaţii gazele naturale 
oferă soluții pentru multiple nevoi de consum 

şi, \n plus, acestea au o ardere mult mai puțin 
poluantă decât cărbunele sau păcura, deve-
nind alegerea ideală pentru producerea de 
energie termică cât mai favorabilă mediului \n- 
conjurător. Mai mult, \n situaţiile unor spa-
ţii gestionate la nivel de companii, \n con-
textul economic actual, sistemele de cli-
matizare pe bază de gaze naturale oferă o 
paletă de posibilităţi de control al consu-

mului de energie şi permit agenţilor econo-
mici menţinerea competitivităţii. Calculele 
şi tendinţele de evoluţie a pieţei de ener-
gie indică faptul că, indiferent de modul de 
utilizare a gazului (pentru climatizare şi \n- 
călzirea spaţiilor sau pentru prepararea apei cal- 
de), gazul natural va oferi costuri de operare 
semnificativ mai mici comparativ cu alternativa 
de \ncălzire pe bază de electricitate. n 

17

AVANTAJELE VENTILOCONVECTORULUI

•  Sectorizarea şi temporizarea climatizării se 
pot realiza cu uşurinţă (climatizarea părţilor 
rămase goale \n clădire nu mai intră la costuri, 
iar nivelul de \ncălzire se poate adapta simplu la 
intervalele orare stabilite \n cursul unei zile).
•  Costul mult mai mic al energiei termice gene-
rate de gazele naturale este datorat existenţei 
de rezerve interne de gaz  (peste 60% din 
necesarul de gaz natural este asigurat \n Româ-
nia din producţie internă), ceea \l face mai puțin 
vulnerabil la fluctuațiile prețurilor de pe piaţa 
hidrocarburilor. 
•  Economia de energie se mai poate realiza şi 
datorită faptului că aparatele de climatizare cu 
absorbţie pe gaze naturale sunt compatibile cu 
circuitele de captatoare solare. 

•  Siguranţa \n exploatare este recunoscută, ga- 
zul natural fiind cel mai eficient \n livrare și per-
formanță dintre combustibilii fosili.
•  Avariile aparatelor de climatizare cu gaze natura-
le sunt mult mai rare şi scad implicit costurile cu \n- 
treţinerea acestora.
•  Tehnologia utilizată este una prietenoasă cu 
mediul, arzătoarele folosite la echipamentele pe 
bază de gaze naturale sunt foarte eficiente, cu 
emisii scăzute. 
•  Funcţionarea este extrem de silenţioasă, 
iar sistemul termochimic al climatizoarelor cu 
absorbţie şi ventiloconvectoare nu produce 
vibraţii. 
|n concluzie, climatizarea pe bază de gaze natu-
rale este o soluţie viabilă şi de top, recomandată 
iarna, \n special pentru clădirile mari, oferind 
confort şi siguranţă.
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GDF SUEZ câștigă contracte

de 535 MW \n Brazilia

GDF SUEZ, prin subsidiara sa locală \n Brazilia, Tractebel Energia, a câștigat 

licitația pentru trei proiecte de energie regenerabilă. Proiectele de energie 

termală, eoliană și de biomasă reprezintă o capacitate totală de 535 MW, 

conform www.gdfsuez.com. Grupul va construi unitatea termală la Pampa 

Sul (sudul Braziliei). Aceasta va avea o capacitate de 340 MW, va fi alimen-

tată cu cărbuni din rezervele locale și va folosi tehnologia CFB (Circulating 

Fluidized Bed). Uni-

tatea va deveni o-

peraț iona lă  \n 

2019. Tractebel 

Energia va investi 

cca 570 milioane 

de euro \n con-

strucția unității, a 

cărei capacitate ar 

putea fi mărită 

până la 680 MW. 

GDF SUEZ câștigă contracte

de 535 MW \n Brazilia

GDF SUEZ, prin subsidiara sa locală \n Brazilia, Tractebel Energia, a câștigat 

licitația pentru trei proiecte de energie regenerabilă. Proiectele de energie 

termală, eoliană și de biomasă reprezintă o capacitate totală de 535 MW, 

conform www.gdfsuez.com. Grupul va construi unitatea termală la Pampa 

Sul (sudul Braziliei). Aceasta va avea o capacitate de 340 MW, va fi alimen-

tată cu cărbuni din rezervele locale și va folosi tehnologia CFB (Circulating 

Fluidized Bed). Uni-

tatea va deveni o-

peraț iona lă  \n 

2019. Tractebel 

Energia va investi 

cca 570 milioane 

de euro \n con-

strucția unității, a 

cărei capacitate ar 

putea fi mărită 

până la 680 MW. 

PANORAMA
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Proiectele noi consolidează dezvoltarea 
durabilă \n energie
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

Proiectele energetice noi, lansate \n dife-

rite puncte de pe glob pentru a acoperi 

necesarul de consum energetic la nivel 

mondial, consolidează poziţia de lider a 

Grupului GDF SUEZ \n mai multe zone de 

pe cele 5 continente. Semnele de revenire 

a economiei mondiale \şi fac simţită pre-

zenţa printr-o cerere \n creștere de 

resurse energetice. Schimbarea intervine 

\n ceea ce priveşte statutul producătoru-

lui de energie, producătorii de energie 

„verde“ şi proiectele energetice care nu 

influenţează major factorii de mediu fiind 

preferate proiectelor tradiţionale.

|ncepe construcția la proiectul independent 

de energie din Maroc 

Oficiul Național de Electricitate și Apă Potabilă (ONEE) și Safi Energy 

Company (SAFIEC) au anunțat semnarea unui contract pentru finanțarea 

unui proiect de producție energie din cărbune \n orașul Safi, din

sud-vestul Marocului. SAFIEC este o companie deținută de un consorțiu 

format din GDF SUEZ (Franța), Mitsui & Co. Ltd. (Japonia) și Nareva

Holding (Maroc). SAFIEC a câștigat proiectul după un concurs in-

ternațional de oferte și va costa 

aproximativ 2,6 miliarde dolari. 

Unitatea va fi construită până \n 

2018, iar electricitatea produsă 

va fi vândută către ONEE timp 

de 30 de ani, conform contrac-

tului, se precizează pe site-ul 

www.gdfsuez.com. Unitatea va 

fi construită de Daewoo Engine-

ering & Construction Co. (Coreea 

de Sud), iar operațiunile și 

mentenanța vor fi asigurate de 

Safi Energy Company.

Franța a selectat GDF SUEZ pentru construcția unei 

ferme eoliene pilot, la Alderney Race

Proiectul GDF SUEZ de la Alderney Race (regiunea Manche) a fost ales câști-

gător de către Agenția de Mediu și Managementul Energiei din Franța, conform 

site-ului www.gdfsuez.com. Acest succes recompensează GDF SUEZ pentru 

anii dedicați cercetării \n domeniul energiei din surse regenerabile marine. Ast-

fel, fermele eoliene amplasate \n largul mării, la Tréport, Isles of Yeu și Noirmou-

tier, au o putere totală de 1.000 MW și reprezintă un pas esențial pentru dez-

voltarea pe scară largă a 

turbinelor marine. Con-

strucția celor patru turbi-

ne pentru maree, cu o 

capacitate totală de 

5,6 MW, este programa-

tă să \nceapă \n 2017. 

GDF a ales portul Cher-

bourg ca bază pentru 

activitățile de asamblare 

și mentenanță a turbine-

lor, care vor fi legate \n-

tre ele subacvatic.
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GDF SUEZ achiziționează 

Keppel FMO \n Singapore

GDF SUEZ, prin subsidiara sa Cofely South 

East Asia, a achiziționat Keppel FMO, o sub-

sidiară a Keppel Infrastructure Holdings Pri-

vate Ltd., comunică www.gdfsuez.com. Kep-

pel FMO (KFMO) este unul dintre cei mai 

importanți furnizori de servicii de Facility 

Management (FM), Property Management, 

operaț iuni  ș i  mentenanță,  precum și 

consultanță \n domeniu din Singapore. KFMO 

operează \n mai multe industrii și piețe, inclu-

siv \n transport aerian și feroviar, sănătate, 

educație, servicii publice guvernamentale, 

facilități comerciale. Cofely South East Asia 

oferă un mix unic de expertiză \n servicii, de 

la design, implementare și managementul 

energiei și soluții de utilități, până la servicii 

integrate de operațiuni \n FM. 

GDF SUEZ și Chubu Electric, contract pe 

termen mediu de vânzare GPL

Conform contractului-cadru semnat pentru vânzarea de GPL către 

Chubu Electric (Japonia), GDF SUEZ va furniza aprox. 1,2 milioane tone 

GPL către Chubu, timp de 27 de luni, \ncepând din primul trimestru al 

anului 2015, după cum scrie pe site-ul www.gdfsuez.com. Gazul liche-

fiat provine din stocurile 

GDF SUEZ, Jean-Marie Dau-

ger, vicepreședinte execu-

tiv al GDF SUEZ, declarând: 

„Gazul lichefiat joacă un rol 

important \n mixul energe-

tic din Japonia. Ca furnizor 

de \ncredere, ne bucurăm 

să ajungem la un astfel de 

contract cu Chubu Electric, un jucător semnificativ și experimentat pe 

piața japoneză de GPL“. |n 2013, Japonia a importat 88 milioane tone 

de GPL, ceea ce reprezintă 37,5% din consumul global de gaz lichefiat. 

|n următorii zece ani este de așteptat ca Japonia să rămână unul dintre 

importatorii cei mai mari din lume. De la 1 ianuarie 2012, GDF SUEZ 

a livrat peste 6,6 milioane tone de GPL \n țările asiatice.
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să ajungem la un astfel de 

contract cu Chubu Electric, un jucător semnificativ și experimentat pe 

piața japoneză de GPL“. |n 2013, Japonia a importat 88 milioane tone 

de GPL, ceea ce reprezintă 37,5% din consumul global de gaz lichefiat. 

|n următorii zece ani este de așteptat ca Japonia să rămână unul dintre 

importatorii cei mai mari din lume. De la 1 ianuarie 2012, GDF SUEZ 

a livrat peste 6,6 milioane tone de GPL \n țările asiatice.
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|ncepe construcția la proiectul independent 

de energie din Maroc 

Oficiul Național de Electricitate și Apă Potabilă (ONEE) și Safi Energy 

Company (SAFIEC) au anunțat semnarea unui contract pentru finanțarea 

unui proiect de producție energie din cărbune \n orașul Safi, din

sud-vestul Marocului. SAFIEC este o companie deținută de un consorțiu 

format din GDF SUEZ (Franța), Mitsui & Co. Ltd. (Japonia) și Nareva

Holding (Maroc). SAFIEC a câștigat proiectul după un concurs in-

ternațional de oferte și va costa 

aproximativ 2,6 miliarde dolari. 

Unitatea va fi construită până \n 

2018, iar electricitatea produsă 

va fi vândută către ONEE timp 

de 30 de ani, conform contrac-

tului, se precizează pe site-ul 

www.gdfsuez.com. Unitatea va 

fi construită de Daewoo Engine-

ering & Construction Co. (Coreea 

de Sud), iar operațiunile și 

mentenanța vor fi asigurate de 

Safi Energy Company.

GDF SUEZ, prin Tractebel Engineering, 

achiziționează Lahmeyer

GDF SUEZ, prin subsidiara Tractebel Engineering, a anunțat pe

site-ul www.gdfsuez.com introducerea \n portofoliu a companiei 

Lahmeyer, cu sediul \n Germania și deținută de Capiton GmbH. 

Lahmeyer. Lahmeyer este o companie de top, specializată \n 

consultanță de inginerie, \n infrastructuri de apă și energie, ce rea-

lizează 80% din venituri (135 milioane de euro) \n afara Europei, pe 

continente precum Africa, Asia și Orientul Mijlociu. Lahmeyer are o 

reputație internațională extraordinară datorită know-how-ului și a 

experienței dezvoltate pe o nișă de piață. Jérôme Tolot, CEO al divi-

ziei de servicii al GDF 

SUEZ, a declarat: „A-

ceastă achiziție este 

conformă cu strategia 

Grupului de a dezvolta 

linia de business de ser-

vicii la scară internațio-

nală. |ntărirea resurselor 

de engineering va permi-

te Grupului să dezvolte 

proiecte \n toată lumea“.

E

SINGAPORE
JAPONIA 

GERMANIA

Contract \ntre Cofely Italia și Vodafone

Subsidiara GDF SUEZ, Cofely Italia, a câștigat pentru al cincilea 

an consecutiv un contract de Facility Management cu Vodafo-

ne Italia, informează www.gdfsuez.com. Cofely Italia va furniza, 

\n baza contractului de 35 de milioane de euro, servicii tehnice 

și de mentenanță, dar și servicii de securitate și curățenie 

pentru toate locațiile operatorului, inclusiv birouri, call center 

și centre tehnice. Noul contract \ntărește poziția Cofely, care 

are clienți de renume, precum RCS Campari, Roche Italia și 

Renault. Enrico Colombo, CEO Cofely Italia, a declarat: „Știm 

că Facility Management este o activitate suport foarte impor-

tantă pentru orice afacere, iar pentru Cofely, care are o 

experiență vastă \n 

domeniu, a repre-

zentat un suport 

important de creș-

tere.  Dezvoltăm 

constant noi pro-

duse ș i  serv ic i i 

pentru a optimiza 

costuri le și  a le 

permite clienților 

să se concentreze 

pe activitățile lor 

de bază“.

ITALIA

FRAN}A
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Piaţa energiei  \n România –
prezent şi perspective Piaţa globală a energiei a fost marcată de profunde schimbări \n ultimii ani. Scăde-

rea accentuată a consumului \n economiile dezvoltate ca urmare a reducerii numă-
rului capacităţilor industriale energofage şi a puterii de cumpărare, creşterea 
cererii de resurse energetice \n economiile emergente, dar şi orientarea produc-
ţiei energetice către resurse regenerabile cu scopul de a proteja mediul şi a redu-
ce emisiile de carbon sunt factori ce au determinat schimbări ireversibile pe piaţa 
producătorilor de energie. 
text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK
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P
iaţa energetică din România nu a fost 
ocolită de evenimentele care influenţea-
ză acest sector. Efectele crizei financia-
re nu au dispărut \n totalitate, ultimii trei 
ani \nregistrând scăderi succesive ale 
consumului energetic \n economie. |n 

acest context, transformare poate fi cuvântul ce 
caracterizează piaţa energiei din România \n ultimii 
trei ani. Pentru 2015, procesul de transformare va 
continua, mai ales că anul a debutat cu liberalizarea 
pieţei gazelor naturale, o altă etapă a schimbărilor la 
care este supusă această piaţă.
Factorii care influenţează \n prezent piaţa energiei din 
România şi perspectivele de dezvoltare a sectorului 
energetic, \n paralel cu o potenţială creştere econo-
mică \n anii ce vor urma, au fost principalele teme ale 
dezbaterilor desfășurate \n cadrul Conferinţei Oxygen, 
ediția cu numărul VII ce a avut loc \n octombrie 2014, 
la București. Eric Stab, Președinte Director General 
GDF SUEZ Energy România, Gabriel Florea, Director 
Mari Clienți GDF SUEZ Energy România, Adina Susa-
nu, Director General Adjunct Distrigaz Confort, Cris-
tian Popescu, Director General Cofely Building Ser-
vices & Maintenance, și Ștefan Burghelea, Benefit Plus 
au supus dezbaterilor temele cele mai „fierbinţi“ din 
sectorul energetic, dar şi soluţiile cu care compania 
vine \n \ntâmpinarea clienţilor săi, pentru a-i proteja 
de schimbările din acest sector, astfel \ncât aceștia 
să nu fie nevoiţi să facă modificări ale planului de 
afaceri la fiecare decizie cu impact asupra pieţei 
energetice. 

Cine şi cum mai poate opri declinul 
consumului
Orice dezbatere pe teme energetice \n România se 
raportează la evoluţia consumului din ultimii ani. |n 
perioada 2011–2013, consumul de resurse energeti-
ce a scăzut cu aproximativ 14,5%, conform rapoartelor 
lunare publicate de Autoritatea Naţională de Regle-
mentare \n domeniul Energiei (ANRE). Pentru anul 
2014, tendinţa de scădere se apropie de zero, dar 
posibilitatea revenirii trendului descrescător al con-
sumului se menţine şi depinde doar de decizii admi-
nistrative la nivelul executivului. Pe de altă parte, 
conform datelor furnizate de Eurostat, consumul 
energetic la nivelul ţărilor membre ale Uniunii Euro-
pene a \nregistrat o scădere de 5,2% faţă de anul de 
referinţă 2011. Acest lucru \nseamnă că scăderea 
consumului \n România a fost de aproape trei ori mai 
mare decât media europeană, ceea ce poate indica 
un fenomen de dezindustrializare pe plan local. 
Imaginea creată de aceste valori este \n parte reală. 
Instabilitatea politică a afectat mediul economic \n 

anul 2012 \n România şi a avut ca principal efect o 
volatilitate crescută a cursului de schimb leu/euro şi 
leu/dolar. Această volatilitate a provocat oscilaţii \n 
costurile de aprovizionare cu gaze naturale, \n costu-
rile de import al gazelor, dar şi \n cele de funcţionare 
a producătorilor industriali. De asemenea, această 
volatilitate de pe piaţa internă a fost dublată de o 
evoluţie neuniformă a preţurilor de import, generate 
de situaţii politice internaţionale şi de criza economi-
că mondială. Pe de altă parte, scăderea consumului a 
fost determinată şi de o reală transformare economi-
că. O bună parte din scăderea consumului este pusă 
pe seama programelor de audit energetic, \n ultimii 
trei ani fiind \nregistrat un interes accentuat pentru 
reducerea costurilor, atât \n sectorul industrial, cât 
mai ales \n zona serviciilor. Un alt factor care a deter-
minat reducerea consumului este reprezentat de 
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scăderea ponderii industriilor energofage \n valoarea 
totală a Produsului  Intern Brut \n perioada 
2011–2013. Pentru exemplificare, aici trebuie remar-
cată evoluţia industriei de \ngrăşăminte chimice, a 
industriei aluminiului şi a celei metalurgice, toate cele 
trei sectoare \nregistrând scăderi de producţie \n 
această perioadă. Nu \n ultimul rând, factorii climatici 
au contribuit şi ei la scăderea consumului energetic, 
creşterea temperaturilor medii \n sezonul rece fiind 
factorul ce a determinat un consum mai mic \n peri-
oada noiembrie-aprilie de la un an la altul. Scăderea 
consumului a determinat \nsă şi probleme \n ceea ce 
priveşte \ncasările bugetare, ori acest pericol ar tre-
bui să figureze pe lista de priorităţi a oricărui guvern. 
Măsurile viitoare ar trebui să ia \n calcul existenţa 
unei infrastructuri şi a unui potenţial ridicat de susţi-
nere pentru agenţi economici cu consum mediu, iar 

o politică bazată pe atragerea de investiţii \n companii 
de producţie ar putea fi eficientă atât pentru statul 
român, cât şi pentru companiile energetice din România.
Avem scădere de consum, dar şi imposibilitatea teh-
nică de export a energiei, \n special \n ceea ce priveş-
te energia electrică, acolo unde proiectele pentru 
capacităţile de producţie de energie din surse rege-
nerabile au de suferit cel mai mult, \n timp ce produ-
cătorii din termoficare vând tot mai greu energia 
electrică produsă.

Cât de eficientă poate fi liberalizarea 
pe piaţa gazelor naturale
Pe piaţa energiei electrice producţia poate fi reglată 
\n funcţie de consum, ea poate fi mărită sau scăzută 
\n funcţie de nivelul apelor \n cazul hidro, \n funcţie 
de cantitatea de cărbune ars \n termocentrale, iar 
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producătorii de regenerabile \şi pot asuma rolul 
de a acoperi vârfurile de consum. Pe piaţa ener-
giei electrice există sute de producători de ener-
gie electrică, şi acolo poate fi o reală competiţie. 
|n schimb, pe piaţa gazelor naturale, liberalizarea 
pieţei ridică mai multe probleme tehnice. Strate-
gia propusă \n anii anteriori nu a gândit mecanis-
mele care să ajute existenţa pieţei. Măsurile 
necesare pentru l iberalizarea pieţei gazelor 
naturale nu au fost puse \n practică până \n pre-
zent, pe această piaţă existând doi producători 
şi importurile din Rusia. Legea 123 din 2012 a 
introdus calendarul de aliniere, dar din 2012 
până \n prezent nu s-a făcut nimic pentru piaţă \n 
scopul echilibrării. Calendarul de liberalizare 
stabilit \n 2012 prevedea liberalizarea totală a 
pieţei gazelor pentru consumatorii industriali 
până la 31 decembrie 2014. Absenţa unor capa-
cităţi de depozitare suplimentare faţă de cele 
existente, prin care să se asigure acoperirea unor 
vârfuri de consum, numărul foarte mic de produ-
cători ce pot participa pe piaţa liberalizată, dar 
şi imposibilitatea exportului \n cazul unor sincope 

\n consumul intern sunt tot atâtea aspecte ce nu 
şi-au găsit rezolvarea \nainte de liberalizarea 
pieţei gazelor naturale, aşa cum ar fi fost normal 
să se \ntâmple. Mai mult, ca piaţa gazelor natu-
rale să fie o piaţă liberă din punct de vedere 
concurenţial, este necesară o piaţă spot de gaze, 
care să determine o predictibilitate asupra pre-
ţurilor.

Limitarea interconectărilor şi efec-
tul asupra pieţei
Pentru funcţionarea unei pieţe spot, dar şi pentru 
asigurarea unui mediu concurenţial \n care clien-
tul să beneficieze de preţurile cele mai bune și, 
\n același timp, de predictibilitate, este necesar 
ca infrastructura de transport să permită impor-
turile de gaze naturale şi din reţelele din vestul 
Europei. |n caz contrar, dat` fiind situaţia actua-
lă, importurile mari pot fi realizate doar cu gaz 
rusesc, prin Ucraina, şi \n cantităţi foarte mici 
prin Ungaria. Această situaţie va permite produ-
cătorilor interni să devin` echivalentul formato-
rilor de preţ de pe bursele de acţiuni, ceilalţi 
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operatori fiind nevoiţi să se plieze pe structura 
de ofertă stabilită de aceştia. Situaţia nu este 
clarificată \ncă la Consiliul Concurenţei, instituţie 
care analizează impactul liberalizării pieţei gaze-
lor naturale \n condiţiile actuale asupra preţului. 
|n hub-urile vest-europene se \ncheie zilnic mii de 
tranzacţii, dar nu pot fi \ncheiate tranzacţii pentru 
a aduce gaze naturale pe piaţa noastră, ca vari-
antă la importurile din Rusia sau ca o contrapon-
dere a escaladării preţurilor pe piaţa locală. Din 
acest motiv, piaţa nu poate fi considerată \n 
totalitate liberalizată, atât timp cât din punct de 
vedere tehnic nu se pot introduce pe piaţă măr-
furi (\n acest caz gaze naturale) provenite din 
Uniunea Europeană. |n actualul context regional, 
deschiderea interconectărilor cu reţelele de gaze 
naturale europene ar putea asigura o concurenţă 
mai mare \ntre principalii actori de pe această 
piaţă. Un exemplu \n acest sens ar putea fi tot 
anul 2012, când importurile realizate prin con-
ducta Arad–Szeged au fost mai ieftine decât 
importurile din Rusia, ca urmare a conjuncturii 
internaţionale.

Performanţele economice depind de 
eficienţa energetică 
Pentru a obţine performanţă economică şi o creş-
tere a consumului intern de resurse energetice, 
industria are nevoie de comenzi de pe piaţa 
comunitară şi trebuie să performeze cel puţin la 
nivelul companiilor concurente din Uniunea Euro-
peană. Asta \nseamnă practic o evaluare foarte 
strictă a costurilor de producţie, inclusiv a cos-
turilor energetice. Din acest motiv, eficienţa 
energetică a devenit pentru companiile industri-
ale un factor decisiv \n mediul concurenţial al 
industriei europene. Dincolo de preţul de furniza-
re a gazelor naturale, contractele bilaterale 
\ncheiate \ntre furnizor şi consumator conţin o 
seamă de prevederi privind situaţii speciale de 
consum, oferă siguranţă \n aprovizionare la un 
preţ constant pe parcursul unui interval de timp 
sau oferă partenerilor comerciali soluţii de moni-
torizare a consumurilor pentru eficientizarea 
costurilor de producţie. Toate aceste servicii 
ajută companiile industriale \n planificarea pro-
ducţiei şi a costurilor.n
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E 
voluţia rapidă a industriei de profil şi succesul 
\nregistrat pe piaţă de tehnologia LED de ilu-
minat a determinat o scădere abrupt` a pre-
ţurilor de achiziţie pentru astfel de tehnologii. 
A pornit ca o soluţie tehnologică scumpă, dar 

cercetarea şi investiţiile masive realizate de cei mai mari 
producători mondiali au adus inovaţii şi \mbunătăţiri 
care poziţionează astăzi iluminatul LED drept o soluţie 
eficientă, cu amortizare rapidă şi ca factor important \n 
reducerea consumului energetic, dar şi \n protecţia 
mediului \nconjurător. 
Despre oportunităţile oferite de tehnologia LED pentru 
iluminatul comercial şi industrial a vorbit şi Cristian 
Popescu, Director General Cofely Building Services 
& Maintenance, la a şaptea ediţie a Conferinţei 
Oxygen, desfăşurată \n luna octombrie 2014 la Bucu-
reşti. Cristian Popescu a subliniat faptul că durata de 
utilizare a corpurilor de iluminat este unul dintre cele mai 
importante aspecte ale iluminării comerciale şi industri-
ale. Conform Directorului General al companiei Cofely 
Building Services & Maintenance, tehnologia LED rezistă 

mai mult decât cel mai durabil corp de iluminat CFL. |n 
plus, subliniază acesta, „tehnologia LED menţine un flux 
luminos constant pe toată durata de funcţionare garan-
tată, ceea ce nu se \ntâmplă \n cazul corpurilor de ilumi-
nat fluorescente“.
Durata de viaţă a unui corp de iluminat LED este de 
30.000-50.000 de ore, adică aproape patru ani de func-
ţionare continuă sau aproape zece ani de funcţionare \n 
proporţie de 50% din timp. |n cazul unui bec normal 
incandescent, durata de viaţă este de 10 ori mai scăzu-
tă. Consumul de electricitate pentru unitatea de lumină 
produsă este net mai mic pentru becurile LED. Dacă \n 
cazul tehnologiei cu becuri incandescente 80% din ener-
gia consumată se transformă \n căldură, şi nu \n lumină, 
la sursele de iluminat LED proporţia este inversă. 
Principalele caracteristici şi calităţi speciale ale corpu-
rilor de iluminat ce au la bază tehnologia LED pot fi 
considerate: consumul redus de energie, durata mare de 
viaţă, faptul c` sunt realizate fără materiale toxice, cum 
ar fi mercurul, au stabilitate cromatică a luminii şi nu 
emit radiaţii IR (infraroşii) şi UV (ultraviolete). 

28

text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK

Tehnologia LED  a devenit \n ultimii ani o opţiune serioasă pentru atingerea standardelor de eficienţă ener-
getică şi constituie \n prezent vârful de performanţă \n domeniul iluminatului, atât \n ceea ce priveşte ilumi-
natul comercial de interior, cât şi \n cazul iluminatului stradal sau industrial. 
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Scurt istoric
Emisia de lumină şi efectul generat de aceasta au fost descoperite \n 1907, iar \n 1962 
a fost creat \n laborator primul LED roşu. Au urmat alţi 10 ani de cercetări şi \ncercări 
până la descoperirea LED-urilor cu cromatică diversă a luminii emise: LED-uri porto-
calii, galbene şi verzi. După 20 de ani, a fost creată versiunea albastr`, \nainte de 
declanşarea celui de al Doilea Război Mondial. LED-urile cu lumină albă au fost dez-
voltate peste o jumătate de veac şi au apărut pe piaţă \n 1995. Lumina albă era obţi-
nută atunci, ca şi acum, din lumina albastră, prin conversia de culoare rezultată cu 
ajutorul unor substanţe bazate pe fosfor.

OPORTUNIT~}I

Tehnologia LED pentru 
iluminat – paşi importanţi 
pentru atingerea standardelor 
de eficienţă energetică
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Alegerea sursei de lumină 
Sursa de lumină sau lampa electrică realizează conversia energiei 
electrice \n energie luminoasă. Pentru realizarea unui mediu lu-
minos adecvat, la alegerea sursei de lumină trebuie să se ia \n 
considerare parametrii luminotehnici ai surselor de lumină: 
•  culoarea aparentă; 
•  temperatura de culoare; 
•  redarea culorii, caracterizată prin indicele de redare a 
culorilor ‒ Ra; 
•  durata de funcţionare; 
•  durata de punere \n funcţiune; 
•  geometria şi dimensiunile. 
Alegerea parametrilor enumeraţi se face \n funcţie de destinaţia 
\ncăperii, activitatea desfăşurată. Cu alte cuvinte, \n funcție de 
condiţiile minime de confort pe care trebuie să le asigure sistemul 
de iluminat. 

Alegerea corpului de iluminat 
Din punct de vedere funcţional, tipul corpului de iluminat se alege 
\n funcţie de o serie de criterii: 
•  activitatea desfăşurată \n \ncăperea respectivă; 
•  estetica; 
•  unghiul minim de protecţie vizuală; 

•  luminanţa; 
•  modul de distribuţie a fluxului luminos (direct, semi-direct, 
direct-indirect, semi-indirect, indirect); 
•  tipul suprafeţei pe care va fi montat; 
•  gradul de protecţie la agenţii de mediu. 
    
Avantajele tehnologiei LED
Deoarece tehnologia LED este eficientă energetic şi consumă 
cu până la 80% mai puţin comparativ cu corpurile de iluminat 
tradiţionale, cu incandescenţă sau fluorescente, aceasta este 
tot mai des utilizată pentru proiectarea clădirilor şi a spaţiilor 
industriale noi. Pentru spaţiile comerciale şi industriale exis-
tente, dar care investesc \n soluţii noi de iluminat cu scopul 
de a reduce costurile şi de a atinge standardele de eficienţă 
energetică, investiţia se poate recupera \ntr-un interval 
cuprins \ntre șase luni şi doi ani, la o durată de viaţă de minim 
patru ani a corpurilor de iluminat. Controlul sistemului de 
iluminat \n funcţie de timpul de utilizare a spaţiului respectiv 
adaugă un plus de performanţă la eficienţa energetică, dacă 
se apelează şi la sisteme cu detectare automată a prezenţei 
utilizatorilor \n \ncăperile respective, astfel \ncât acţionarea 
corpurilor de iluminat să se poată face, \n acest caz, prin 
intermediul senzorilor de mişcare. 

Factorii ce trebuie luaţi \n calcul la alegerea 
echipamentelor electrice de iluminat
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„Traversăm o perioadă de tranziţie \ntre 
o criză economică ce s-a \ncheiat şi o 
perioadă de creştere ce nu a \nceput 
\ncă, ceea ce poate \nsemna că factorii 
de decizie aşteaptă ca timpul să rezolve 
problemele esenţiale din economia 
românească, fără să fie nevoie de deci-
zii strategice. Trecerea timpului nu ne 
rezolvă problemele economice, trebuie 
ca cineva să decidă \ncotro ne \ndrep-
tăm“, a afirmat Adrian Vasilescu \n 
timpul Conferinței Oxygen. Conform 
datelor supuse dezbaterii de către con-
silierul guvernatorului BNR, sunt trei 
urgenţe de rezolvat \nainte ca econo-
mia să reintre pe un curs de creştere 
sănătoasă, prin care să fie dezvoltată 
din nou clasa de mijloc, dar de această 
dată printr-o evoluţie firească, bazată 
pe productivitate şi performanţă. Prima 
urgenţă ar fi o politică fiscală prin care 
să fie stimulate munca performantă, 
economisirea şi investiţiile. A doua se 
referă la o politică a veniturilor ferm 
orientată către asigurarea corelaţiei 
normale \ntre productivitate şi salarii, 

ca bază pentru o activitate eficientă. 
Ultima, dar nu cea mai puţin importan-
tă, este politica ocupării forţei de 
muncă destinată formării unei noi clase 
de mijloc, care să contribuie la dinami-
zarea societăţii.

Ce perspective are sectorul 
energetic
Conform datelor analizate de Direcţia 
de Studii din cadrul Băncii Naţionale a 
României, care a utilizat datele Eurostat 
pentru această analiză, consumul de 
energie din ţara noastră a suferit o scă-
dere considerabilă a intensităţii ener-
getice, România fiind poziţionată pe 
locul trei \ntre statele din Uniunea 
Europeană \n această privinţă, după 
Bulgaria şi Estonia. |n perioada 
2001-2012, intensitatea energetică a 
scăzut \n România cu aproximativ 34%, 
motivele acestei situații fiind diverse. O 
primă cauză responsabilă pentru aceas-
tă scădere ar fi ponderea pe care o au 
industriile cu un consum energetic 
peste medie \n Valoarea Adăugată 

Brută (VAB), pondere ce a scăzut de la 
21%, \n anul 2000, la 12%, \n anul 2012. 
|n aceeaşi perioadă de referinţă, pon-
derea industriilor cu un consum mediu 
de energie a crescut cu 9 procente. O 
altă cauză ce a determinat scăderea 
intensităţii energetice \n industria pre-
lucrătoare se constituie din câştigurile 
de eficienţă energetică obţinute de 
companiile care au realizat investiţii \n 
tehnologie nouă. Sunt cuprinse aici \n 
mod special companiile din industria de 
prelucrare a ţiţeiului, metalurgia, chi-
mia şi petrochimia. Datele prezentate 
de Adrian Vasilescu pe baza analizei 
realizate de Direcţia de Studii a BNR 
relevă cu certitudine o tendinţă de 
dezvoltare a industriilor cu consum 
mediu de energie şi o restrângere a 
activităţilor \n industriile energofage. 
Această tendinţă, subliniată de consili-
erul guvernatorului BNR ca fiind una de 
reaşezare a activităţilor economice, şi 
nicidecum una de dezindustrializare, 
are rolul de a poziţiona România \n 
rândul ţărilor cu profil manufacturier 

30

„Trecerea timpului nu  
ne rezolvă problemele  
economice, trebuie ca  

cineva să decidă  
\ncotro ne \ndreptăm“

interviu de CAROL POPA foto DAN BORZAN

Prezent \n calitate de speaker la a şaptea ediţie a Conferinţei Oxygen, consilierul guvernatorului Băncii Naţiona-
le a României, Adrian Vasilescu, a prezentat o imagine de ansamblu a economiei româneşti \n concordanţă cu 
evoluţiile altor state din Uniunea Europeană şi a sugerat care ar fi problemele pe care societatea şi administraţia 
ar trebui să le pună pe agenda de priorităţi, pentru ca România să obţină \n următorii ani o creştere economică 
solidă, bazată pe productivitate şi pe creşterea veniturilor populaţiei ca rezultat al performanţelor economice. 
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din Uniunea Europeană. Pentru ope-
ratorii din sectorul energetic, o astfel 
de tendinţă se poate interpreta printr-o 
dezvoltare a serviciilor pe segmentul 
consumatorilor medii, cei care vor 
susţine cel mai probabil creşterea 
indicatorilor macroeconomici \n anii 
următori. Pe de altă parte, mediul 
rural poate reprezenta o sursă im-
portantă de creştere a consumului 
de resurse energetice. Dezvoltarea 
activităţilor \n agricultură, \n mai 
mulţi ani succesivi, va conduce impli-
cit la dezvoltarea atelierelor meşte-
şugăreşti, dar şi la creşterea venitu-
rilor gospodăriilor populaţiei din me-
diul rural. Asta \nseamnă că nevoia 
de resurse energetice va fi mai mare 
\n mediul rural atât \n zona firmelor 
mici şi mijlocii, cât şi \n cea a consu-
mului casnic.

Dependenţa energetică
– \n scădere 
Conform analizei realizate de Direc-
ţia de Studii a BNR, consumul de 

energie electrică \n economie a scă-
zut cu 7,4% \n perioada 2011-2013, 
de la aproximativ 63 miliarde kWh, \n 
2011, la circa 58 miliarde kWh \n 
2013. |n paralel cu această scădere 
a avut loc şi o reconfigurare a pro-
ducţiei de energie, prin creşterea 
producţiei de energie electrică hidro 
şi a energiei eoliene. Concomitent, 
producţia de energie electrică din 
termocentralele clasice a scăzut cu 
6,3 miliarde kWh \n 2013, compara-
tiv cu 2011. Această scădere de 
producţie \n termocentrale induce o 
nevoie \n scădere de păcură, cărbu-
ne sau gaze naturale utilizate pentru 
ardere \n aceste termocentrale şi 
implicit o dependenţă mai mică de 
importurile de gaze naturale. Depen-
denţa energetică de importuri va fi \n 
scădere şi \n următorii ani, deoarece 
ritmul \n care sunt descoperite noi 
zăcăminte \n Marea Neagră este mai 
alert decât ritmul de dezvoltare a 
consumului industrial \n zona marilor 
consumatori de energie.

030-031 Dosar Opinie.indd   31 16/02/2015   13:07



DIN CULISE

32 Titlurile emise de companiile energetice reprezintă, alături de cele ale societăţilor din domeniul 
financiar, bancar, un segment aparte, nelipsit din portofoliul niciunui fond de investiţii, indiferent 
de gradul de risc al acestuia. Cum se explică această determinare de achiziţie şi care sunt argu-
mentele financiare pentru care orice investitor \n acţiuni ar fi determinat să cumpere şi să păs-
treze acţiuni la companiile energetice?
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

B 

rokerii şi consultanţii de 
p lasamente \n  va lor i 
mobiliare clasifică titluri-
le de valoare (atât acţi-
uni, cât şi obligaţiuni sau 

titluri de stat) după gradul de risc 
determinat de posibile deprecieri, de 
o sincopă a pieţei care ar putea con-
duce la scăderea vânzărilor, de posi-
bilitatea de a intra \n incapacitate de 
plăţi sau de potenţialul de creştere a 
companiei pe termen mediu şi lung.
|n cazul companiilor energetice, atât 
riscurile, cât şi oportunităţile sunt 
evaluate ca fiind aproape de nivelul 
minim, deci aşteptările privind evolu-
ţia unei astfel de companii sunt apro-

ximativ liniare de la un an la altul. Ce 
\nseamnă asta pentru investitori? |n 
cazul unui investitor instituţional de 
tip fond de investiţii, portofoliul tre-
buie fragmentat pe categorii de risc. 
Titlurile de stat şi depozitele bancare 
la termen sunt considerate investiţii-
le cu grad minim de risc, dar de pe 
urma cărora se obţin cele mai mici 
câştiguri. |n condițiile \n care dobân-
zile la depozitele bancare la termen 
ajung \n cele mai multe cazuri sub 3% 
pe an, acestea reprezintă o pondere 
tot mai mică din valoarea portofolii-
lor. Pentru titlurile de stat, situaţia 
este asemănătoare, cu menţiunea că 
acestea ajung la maturitate (scaden-

ţă) pe termen mult mai lung, de obicei 
5‒10 ani. 
Astfel, tot mai mulți administratori de 
fonduri \și \ndreaptă privirea către 
piața de capital, unde printre cele mai 
sigure și atractive instrumente sunt 
acțiunile companiilor din domeniul 
financiar–bancar şi cel al energiei. 
Aceste acţiuni au un potențial ridicat 
de câștig, \n anumite cazuri de trei ori 
mai mare decât dobânzile bancare, şi 
sunt expuse unor riscuri minore, cum 
ar fi performanţe financiare mai slabe 
\n anumite perioade sau modificări 
legislative care să le afecteze activi-
tatea până la modificarea planului de 
business.
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De ce nu lipsesc acţiunile
companiilor energetice din portofoliile 
fondurilor de investiţii
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Cât de corectă poate fi o analiză 
tehnică?
Analiza tehnică la care sunt supuse 
titlurile emise de companiile energe-
tice, \nainte ca brokerii să stabilească 
indicative de tip buy sau sell, stabileş-
te care este potenţialul unei acţiuni \n 
raport cu evoluţia ei anterioară, cu 
performanţele financiare dovedite \n 
ultimii ani, dar şi \n raport cu investi-
ţiile aflate \n curs de derulare şi cu 
oportunităţile din piaţă. Analiza 
tehnică, pentru a fi riguroasă, nu 
ia \n calcul evenimente neprevă-
zute, cum ar fi modificarea con-
textului internaţional, a unor 
evenimente interne ce pot 
influenţa major evoluţiile eco-
nomice (greve, revoluţii, răstur-
nări de guverne).
Din această perspectivă, analiza 
tehnică pe care o societate de 
investiţii o pune la dispoziţia unui 
investitor \nainte să decidă ce acţiuni 
va deţine \n portofoliu trebuie aborda-
tă din prisma unei evoluţii economice 
stabile, fără implicaţii majore ale fac-
torilor externi. Astfel, pentru o acţiune 
care are un potenţial de creştere de 
10% \n următorul an, un eveniment 
neprevăzut care poate determina o 
creştere cu 5% a inflaţiei sau o modi-
ficare de 4-5% a cursului de schimb 
poate eroda \n totalitate creşterea 
obţinută de acel titlu. Asta nu \nseam-
nă \nsă că emitentul titlului nu a avut 
un an financiar bun, din care eventual 
se pot distribui dividende care să 
compenseze creşterea valorică 
modestă obţinută pe bursă.

Investitorii persoane fizice – 
elementul de suspans \n evo-
luţia unei acţiuni pe bursă
Elementul care asigură o oare-
care volatilitate titlurilor emise 
de companiile energetice este 
prezenţa \n acţionariatul compani-
ilor a investitorilor persoane fizice. 
Dacă \n cazul fondurilor de investiţii 
achiziţia acestor titluri se face pentru 
un termen mediu sau lung, iar acţiuni-
le cumpărate devin „imobile“ pentru 
piaţa de capital, \n cazul investitorilor 
persoane fizice decizia de vânzare/
cumpărare a acţiunilor este imprevizi-
bilă, asigurând un trend al preţului 
pentru acestea care nu are \ntotdeau-
na legătură cu performanţele financi-

are ale emitentului, dar care poate 
descrie o stare generală a economiei. 
Astfel, volumele de acţiuni puse \n 
vânzare \n perioada premergătoare 
concediilor de vară pot induce scăde-
rea preţului unui titlu la bursă, \n 
condiţiile \n care compania nu trans-
mite \n aceeaşi perioadă informaţii 

către piaţă prin care să-şi confirme sta-
bilitatea sau prin care să anunţe eventu-
alele performanţe menite să crească 
apetitul investitorilor la achiziţie. 
Prin comparaţie cu fondurile de inves-
tiţii, ce iau \n calcul achiziţia de acţiuni 
care să le asigure din plata dividende-

lor o rentabilitate de cel puţin două ori 
mai mare decât plasamentele \n titluri 
de stat, investitorii persoane fizice 
sunt imprevizibili \n deciziile de vânzare 
/cumpărare şi pot determina acţiuni 
speculative pe bursă. Mai mult, pentru 
investitorii care \şi propun colectarea 
unui pachet de acţiuni care să repre-
zinte cel puţin un procent din valoa-

rea de piaţă a companiei respec-
tive, titlurile deţinute de investi-

torii persoane fizice sunt prin-
cipala ţintă de achiziţie.

Perspective pozitive 
\n 2015
Conform consensului ana- 
liștilor agregat de Reuters, 
piaţa de capital românească 

oferă reale oportunităţi prin 
companiile energetice listate. 

Pe lângă dividendele atractive, 
câștigurile brute ar putea fi supli-

mentate de aprecierea cotațiilor 
acțiunilor analizate din domeniul 

energiei. Două dintre acestea au un 
potențial de apreciere de peste 12% \n 
următoarele 12 luni, raportat la 
prețurile din prezent, \n timp ce, pen-
tru o companie din domeniul energiei 
nucleare, cel mai mare potenţial de 
creştere este de 27%.
La aceste perspective optimiste con-
tribuie şi prelungirea termenului pen-
tru achiziţia de acţiuni de către sala-

riaţii companiilor energetice listate 
la Bursa de Valori Bucureşti. Aceş-

tia au dreptul să achiziționeze 
până la 10% din acțiunile so- 

cietăților respective şi vor 
putea face acest lucru pân` 
la 31 decembrie 2015. Ter-
menul-limită este prevăzut 
\ntr-un proiect de Ordonan-
ţă de Urgenţă elaborat de 

Departamentul pentru Ener-
gie. Cota de maximum 10% 

din acţiuni pe care o pot achi-
ziţiona salariaţii este prevăzută 

\n fiecare dintre  contractele de 
privatizare ale fostelor filiale Electri-
ca, ale Distrigaz Sud şi Distrigaz 
Nord. Actul normativ prevede că sala-
riaţii, membrii Consiliului de Adminis-
traţie şi pensionarii cu ultimul loc de 
muncă la Electrica sau la Distrigaz au 
dreptul să achiziţioneze un pachet de 
cel mult 10% din acţiunile respectivei 
companii. n
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RESURSE

INVESTIŢII NECESARE –
100 miliarde euro pentru energie

Două reactoare nucleare 
japoneze vor fi repornite

O companie slovacă propune 
un gazoduct spre Balcani

UE a economisit 80 de miliarde 
de dolari din importuri energetice

N 
ecesarul de investiţii \n sectorul energetic românesc 
pentru perioada 2015-2035 este de circa 100 miliar-
de de euro, se arată \n Strategia Energetică Naţiona-

lă (SEN) pentru perioada 2015-2035, document lansat \n 
dezbatere publică de către Departamentul pentru Energie la 
\nceputul lunii decembrie 2014. „România trebuie să asigure 
existenţa unei pieţe stabile, previzibile şi transparente, prin 
strategii şi politici publice şi \nlăturarea unor potenţiale 
bariere \n atragerea investitorilor. Considerăm că necesarul 
de investiţii \n sectorul energetic românesc este, pentru 
perioada 2015-2035, de aproximativ 100 miliarde de euro“, 
se arată \n document. Consultarea publică a fost deschisă 
până la data de 10 ianuarie 2015, termenul pentru finalizarea 
revizuirii strategiei energetice a României fiind luna mai 
2015.

G 
uvernatorul prefecturii japoneze Kagoshima şi-a dat 
acordul pentru repornirea reactoarelor nucleare Sendai 
1 şi 2, primele conforme normelor \năsprite după acci-

dentul care a avut loc la Centrala Fukushima Daiichi \n 2011, 
transmite Mediafax. Oficialul cu cel mai \nalt rang \n rândul 
autorităţilor locale, care are de spus ultimul cuvânt, a aprobat 
această relansare \n baza garanţiilor oferite de către compania 
exploatantă Kyushu Electric Power şi de către Guvern, dispus 
să repornească toate instalaţiile considerate sigure.

E 
ustream, compania care operează reţeaua de gazo-
ducte din Slovacia, a propus un proiect denumit 
Eastring, care prevede construirea unei noi conducte 

destinate transportului de gaze naturale din Europa Occi-
dentală via România spre ţările din Balcani, ceea ce ar 
permite regiunii  să-şi  reducă foarte  mult  dependenţa de 
gazele  ruseşti,  transmite  Reuters,  citat`  de Agerpres. 
Eastring ar urma să facă legătura \ntre actualele reţele de 
gazoducte din Slovacia şi Ucraina cu cel din România, prin 
intermediul unei noi conducte, cu o lungime de 570 de 
kilometri, care ar face ca gazele naturale din Europa Occi-
dentală să ajungă \n Balcani.te
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D 
acă preţurile pentru petrol rămân la un nivel scăzut, 
Uniunea Europeană ar putea economisi până la 80 de 
miliarde de dolari ca urmare a reducerii facturii impor-

turilor energetice, ceea ce va da o gură de oxigen gospodă-
riilor şi companiilor din regiune, transmite Reuters, preluat 
de Agerpres. |n ultimele luni ale anului 2014, preţul barilului 
de petrol s-a ieftinit cu aproximativ un sfert, coborând sub 
pragul de 85 de dolari, cel mai redus nivel \nregistrat după 
luna iunie 2010. Deşi petrolul este cel mai important com-
bustibil la nivel mondial, atunci când este vorba de producţia 
de electricitate cărbunele primează. Preţul cărbunelui s-a 
redus la jumătate \n perioada care a trecut din 2011 şi până 
\n prezent. Scăderea preţurilor la energie reflectă 
perspectivele sumbre ale economiei 
mondiale.
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CONFERIN}A OXYGEN

36

Ajuns` la cea de-a [aptea edi]ie, Conferin]a Oxygen a avut loc \n 15 octombrie 
2014, \n prezen]a a peste 200 de invita]i.

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (21)/2014

C
a [i \n cazul edi]iei precedente, [i \n 2014, Con-
ferin]a Oxygen a fost moderat` de Amalia Ena-
che, jurnalist PRO TV. Cu profesionalismul 
caracteristic, aceasta a reu[it s` creeze o 
atmosfer` degajat` \ntre invita]i, \n contextul 

dezbaterii unor teme importante din domeniul energiei.

Pia]a de energie din România la momentul economic
actual
Ziua discu]iilor pe teme de energie a fost deschis` de Eric 
Stab, Pre[edinte Director General GDF SUEZ Energy Româ-
nia, care le-a vorbit celor prezen]i despre liberalizarea 
pieței de gaze naturale, din perspectiva GDF SUEZ Energy 
România, un subiect de actualitate \n acest domeniu. 
Urm`torul invitat care a luat cuvântul a fost R`zvan-Eugen 
Nicolescu, Ministru Delegat pentru Energie, domnia sa 
susținând o prezentare despre tendin]ele \n energie \n 
Europa vs. România [i despre pia]a unic` european` de 
energie. Adrian Vasilescu, Consilierul Guvernatorului 
B`ncii Na]ionale a României, a captivat audien]a prin abor-
darea aspectelor economice ale sectorului energetic. 
Prezentarea sus]inut` de Petru Ion V`duva, Director Gene-

ral Societatea Na]ional` de Transport Gaze Naturale 
TRANZGAZ, a avut ca subiect: TRANSGAZ – veriga impor-
tant` a sistemului european de transport de gaze naturale. 
|n timpul acestor dezbateri, invita]ii au fost foarte implica]i, 
dovad` c` energia este un subiect de interes, iar proble-
maticile aduse \n aten]ia participan]ilor r`spund nevoii de 
a se informa despre cele mai recente tendin]e din acest 
sector.

|n partea a doua a conferin]ei au fost supuse aten]iei 
publicului dou` subiecte de actualitate: liberalizarea pie-
]ei de gaze naturale și soluţiile de eficienţă energetică.
Speakerii din a doua parte a conferin]ei au fost: Gabriel 
Florea, Director Mari Clienți GDF SUEZ Energy România, 
Adina Susanu, Director General Adjunct Distrigaz Confort, 
Cristian Popescu, Director General Cofely Building Ser-
vices & Maintenance, Cristian Dandu, Director Marketing 
& Vânzări GDF SUEZ Energy România. Invitatul special al 
acestei ediții a Conferinței Oxygen a fost celebrul Dan 
Puric, actor, eseist și regizor, cunoscut pentru numeroa-
sele piese de teatru, spectacole de pantomimă sau spec-
tacole de televiziune. 

Conferin]a OXYGEN
Edi]ia a VII-a

text SIMONA GEORGESCU foto DAN BORZAN
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Adrian Vasilescu, Consilierul Guvernatorului  
Băncii Naționale a României

Petru Ioan Văduva,  
Director General

TRANSGAZ

Eric Stab
Preşedinte Director General GDF SUEZ Energy România

Cristian Dandu, Director Marketing & Vânzări
GDF SUEZ Energy România

Cristian Popescu, Director 
General Cofely Building
Services  & Maintenance

R`zvan-Eugen Nicolescu
Ministru Delegat pentru Energie

Stefan Burghelea,
Director Executiv Benefit Plus

Dan Puric, actor, eseist și regizor

Adina Susanu,  
Director General Adjunct
Distrigaz Confort

Gabriel Florea, Director Mari Clienți
GDF SUEZ Energy România

Amalia Enache,  
moderator și jurnalist Pro TV
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Invita]i la Conferin]a 
Oxygen 2014
text SIMONA GEORGESCU foto DAN BORZAN

Monica Ciocia (GDF SUEZ Energy România),
Gheorghe Tonciu (Prefab)

Mircea Tianu (Zentiva), Sergiu Ioni]` (GDF SUEZ 
Energy România), Andrei Florian (Zentiva)

Adrian Radu (GDF SUEZ Energy România), 
Adriana Caciula (Carrefour România),
Dănuț Oprea (Carrefour România)

Augustin Mera (Transilana),
Simona Stoenescu (GDF SUEZ Energy România),
Aurelian Avram (Transilana)

Marian Băcan (Academia de Poli]ie Alex. I. Cuza), Sergiu Ioni]` (GDF 
SUEZ Energy România), Nicolae Bede (Ministerul Afacerilor Interne), 
Ion Sp`taru (Academia de Poli]ie Alex. I. Cuza)

R`zvan Mogoş (Hotel Marriot),
Andreea Cârjaru (GDF SUEZ
Energy România)

Dan Tudorancea (Aro Palace),
Steluța Iftimie (GDF SUEZ Energy România)

Dan Grigore (Auto Cob`lcescu), 
Silviu Ruta (GDF SUEZ Energy România) 

Conferin]a Oxygen este un eveniment business-to-business dedicat top managementului celor mai importan]i 
clien]i ai GDF SUEZ Energy România, iar la edi]ia a VII-a au fost prezen]i peste 200 de invita]i.

Mihai Ilea (Covalact)
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Lorena Hangiu (Grupo Ragaini),
Silviu Rotaru (GDF SUEZ Energy România)

Simona Stoenescu (GDF SUEZ Energy România),
Daniela Tudorache (Carmeuse)

Adrian Radu (GDF SUEZ Energy România),
Andra Vanvu (Delta ACM 93)

Adrian Moroianu (Stirom),
Sergiu Ioni]` (GDF SUEZ Energy România)

Iuliana Constantin (Nubiola),
Andreea Cârjaru (GDF SUEZ Energy România),
Florian Coman (Nubiola)

Michael Schack (Ecometering SAS), Mihai Popescu (Distrigaz 
Confort), Stanislas De Crevoisier (Ecometering SAS)

Eugen Bălan (Electroprecizia),
Simona Stoenescu (GDF SUEZ Energy România),
Barbu Petru (Electroprecizia)

Eugen Atanasiu (FECNE Nuclear Components),
Silviu Ruta (GDF SUEZ Energy România),
Lucian Rusu (FECNE Nuclear Components) 

Andreea Cârjaru (GDF SUEZ Energy România),
Marilena Nuțu (Elpreco)

Monica Moldoveanu (Pro Faur Invest),
Simona Stoenescu (GDF SUEZ Energy România),
Camelia Salavat (Pro Faur Invest)

Doru Tucaliuc (Straaltechniek),
Crinel Vladoi (GDF SUEZ Energy România)

Constantin Stancu (Altur), Andreea Cârjaru (GDF SUEZ 
Energy România), Bujgoi Gheorghe (Altur)

Nicolai Lungu (COS Târgoviște),
Andreea Cârjaru (GDF SUEZ Energy România),
Ion Eftimie (GDF SUEZ Energy România)

Decebal Bacinschi (Primarul orașului Focşani),  
Monica Ciocia (GDF SUEZ Energy România), Silviu Rotaru  
(GDF SUEZ Energy România), Merchea Manole (ENET Focșani)
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40 Cristian Ovidiu Constantinescu (Rewe),
Cernea Adrian (GDF SUEZ Energy România)

Ion Burlacu (Recomplast ),
Cristian Gherase (GDF SUEZ Energy România)

Remus Niţu (TMK-Artrom),
Cristiana Văduva (TMK-Artrom)

Silvia Vlăsceanu (ACUE),
Adina Susanu (Distrigaz Confort),
Marian Petre Miluț (Prefab)

Veronica Chivu (Cameron România), 
Georgiana Hogas (Cameron România),
Aurel Stoican (Cameron România)

Laura Niculescu
(Jones Lang Lasalle)

Marius Gagiu (GDF SUEZ Energy România), 
Elena Rusu (GDF SUEZ Energy România),
Simona Stoenescu (GDF SUEZ Energy România),
Marian Marton (GDF SUEZ Energy România)

Valeriu Georgescu (Oțelinox), Cătălin Chebac (Oțelinox),
Andreea Cârjaru (GDF SUEZ Energy Romania),
Sanda Radu (Oțelinox), Ionuț Dumitru (Oțelinox)

Andreea Cârjaru (GDF SUEZ Energy România), 
Adriana Barbu (Cord), Vlad Tomiţă (Pirelli Tyres)

Adrian Nicolescu (Selgros), 
Krisztina Muntoi (Selgros),
Cernea Adrian (GDF SUEZ Energy România)

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (21)/2014

Ioni]` Marilena (GDF SUEZ Energy România),
Cristi Voicu (Sterycycle România)

Steluta Iftimie
(GDF SUEZ Energy România),
Dan Puric
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Cornelia Ivan (Vest Energo),
Adina Susanu (Distrigaz Confort),
Mirela Mihai (Vest Energo)

Gabriel Fătu (I.A.R. Ghimbav),  
Simona Stoenescu (GDF SUEZ Energy România),
Iulian Neamţu (I.A.R. Ghimbav) Monica Ciocia (GDF SUEZ Energy România),

Marius Gronich (RATB),
Silviu Rotaru (GDF SUEZ Energy România)

Veronica Chivu (Cameron România),
Dan Puric, Georgiana Hogaș (Cameron România)

Constantin Iulian Bogdan (Cummins Generator),
Florin Oglice (Cummins Generator),
Constantin Radila (GDF SUEZ Energy România)

Tudor Lavric (CNU Feldioara),
Simona Stoenescu (GDF SUEZ Energy România),
Maria Mihai (CNU Feldioara) 

Lorena Popescu (Boromir PROD),
Laurențiu Cernahovschi (Boromir PROD)  

Florian Mândroiu (Prutul),
Cristian Gherase (GDF SUEZ Energy România)

Silviu Rotaru (GDF SUEZ Energy România),
Florin Iosif (Sun Plaza)

Sorin Buletin (Erdemir), Andreea Cârjaru (GDF SUEZ Energy România),
Ion Georgescu (Erdemir), Marian Bălăuță (Erdemir)

Bogdan Banu (BEPCO)

H. E. Mr. Philippe Beke
(Ambasada Belgiei)

Nicolae Drăgoi (Swisspor),  
Marilena Ioniță
(GDF SUEZ Energy România)

36-41 Poze invitati conferinta new.indd   41 16/02/2015   13:09



TEHNOLOGII DE VÂRF

42

text SIMONA GEORGESCU foto www. babcockranchflorida.com, SHUTTERSTOCK

Situat \n Deșertul Mojave, din California, parcul solar Ivanpah ocupă o suprafață de 14,2 km² și va reuși să 
alimenteze 140.000 de locuințe din California. Este cel mai mare parc solar \n acest moment și inginerii 
americani au testat deja punerea sa \n funcțiune.

Ivanpah Solar Electric
Generating System 
Cel mai mare parc fotovoltaic din lume

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (21)/2014

P
roiectul Ivanpah, o investiție 
de 2,2 miliarde dolari, a 
fost programat să producă 
electricitate la finalul anului 
2014, conform declarațiilor 

lui Joseph Desmond, vicepreședintele 
companiei BrightSource Energy, din 
Oakland, dezvoltatorul parcului solar. 
Parcul este deținut de BrightSource, 
NRG Energy și Google, și a fost con- 
struit de Bechtel. Electricitatea produ-
să de acest parc solar va fi gestionată 
de Pacific Gas și Electric, \n zona 
Californiei de Nord, și de Edison, \n 
cea a Californiei de Sud. Pentru \nce-

put, parcul este proiectat să producă 377 
MW net, ceea ce \nseamnă suficientă 
electricitate pentru 140.000 de case. 
Practic, este vorba despre aceeași 
cantitate pe care o realizeaz` o cen-
trală medie pe bază de gaze naturale. 

MECANISM SPECIAL DE 
FUNCȚIONARE
Parcul solar din deșertul californian a 
fost realizat după un plan de func-
ționare diferit de cel după care „lucrea-
ză“ cele mai multe parcuri de acest 
gen. Astfel, la fiecare din cele trei 
unități ale parcului, \ntre 100.000 și 

120.000 de oglinzi sunt așezate \n mod 
circular \n jurul unui turn, \nalt cât o 
clădire de 45 de etaje, iar \n vârful său 
se află un boiler. Oglinzile sunt contro-
late de computer, care le mișcă \n 
timpul zilei asemenea florii-soarelui, 
astfel \ncât să capteze mereu razele 
soarelui și să le trimită către boiler (un 
dreptunghi uriaș, construit din oțel). 
Scopul lor: să \ncălzească aburul din 
interior la o temperatură de 1.400 
grade Fahrenheit, adică apa din acest 
boiler va fi de șase ori mai fierbinte 
decât \ntr-unul normal. Prin această 
procedură, aburul va declanșa o turbi-
nă ce va genera electricitate. Pentru  
\nceput, a fost pusă \n funcțiune doar 
Unitatea 1, urmând ca, după ce aceas-
ta va \ncepe să emită electricitate, și 
celelalte două unități ale parcului să  
acționeze după aceeași procedură. 
Tehnologia se numește concentrarea 
soarelui prin efect termal și este dife-
rită de cea folosită \n mod obișnuit \n 
cazul panourilor solare, care folosesc 
instalații ce transformă soarele \n elec-
tricitate printr-o reacție chimică. Ase-
menea parcuri mai există \n Abu Dhabi 
și Spania. Această tehnologie a fost 
preferată \n cazul parcului Ivanpah 
pentru că astfel se poate produce elec-
tricitate și după apusul soarelui. Par-
curile solare clasice produc electricita-
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te doar \n timpul zilei, cât timp soarele 
se află pe cer. Această procedură ter-
mală ajută \ns` la depozitarea căldurii \n 
cuve mari, cu sare topită, procedură care 
permite producerea de electricitate timp 
de câteva ore după apusul soarelui.
Când are loc acest fenomen, parcul 
solar acționează ca unul termal, ceea 
ce \nseamnă că poate fi flexibil, con-
trolabil și generează electricitate a- 
tunci când este nevoie. 

IMPLICAREA STATULUI
Parcul Ivanpah, care a primit 1,6 mili-
arde dolari garanție de la Departamen-
tul Federal de Energie \n 2011, este 
doar unul din cele șapte parcuri solare 
programate să fie puse \n funcțiune \n 
California, cu scopul de a transforma 
SUA \ntr-o sursă importantă de energie 
solară. Iar acest obiectiv este susținut 
și de legile menite să promoveze ener-
gia regenerabilă. |n California, \n urma 
unei măsuri promovate de guverna-

torul Jerry Brown \n anul 2012, 33% 
din consumul de electricitate trebuie 
să fie din ferme solare, eoliene sau alte 
energii regenerabile.

PROTEJAREA MEDIULUI
|n ciuda faptului că este cel mai mare 
parc solar din deșert, aflat pe un teren 
federal deținut de Bureau of Land 
Management, nu lipsesc provoc`rile. 
|ntr-adevăr, Mojave Desert este una 
dintre cele mai bune resurse solare din 
lume și se află oarecum \n apropiere de 
orașe, precum Los Angeles, care au 
nevoie de electricitate, dar o parte din 
deșert reprezintă locul \n care trăiesc 
numeroase specii de animale. Iar zona 
\n care a fost construit parcul Ivanpah 
era populat` de foarte multe broaște 
țestoase. |n clipa \n care a fost anun-
țat` apari]ia acestui parc, grupul pen-
tru protecția mediului din Los Angeles, 
Center of Biological Diversity, a inițiat 
mișcări de protest \mpotriva sa. Abia 

după ce acesta a fost redus ca mărime 
a obținut permisiunea de a se \ncepe 
construirea. De altfel, \n California, a- 
gențiile guvernamentale și grupurile 
care luptă pentru protecția mediului 
lucrează \mpreună pentru găsirea, \n 
Deșertul Mojave, de zone potrivite 
pentru construirea de parcuri solare 
sau eoliene, \n acord cu protejarea 
speciilor care trăiesc \n acest loc.

Proiectul Ivanpah,  
pe scurt
Locație:
Ivanpah Dry Lake, California

Mărime:
14,2 km² 

Producție de energie:
377 MW

Număr de case alimentate anual:
140.000 (California)
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Compania Saphon din Tunisia a 
realizat prototipul unei turbine 
f`r` pale, care este de dou` ori 

mai eficient` decât turbinele clasice, 

conform site-ului oficial www.sapho-
nenergy.com. Tehnologia propus` de 
tunisieni se nume[te  Saphon Zero 
Blade [i compania a semnat deja un 

parteneriat cu Microsoft pen-
tru a \ncepe produc]ia \n mas` 
a acestui tip de turbine [i 
comercializarea lor. „Tehnolo-
gia propus` de noi, zero pale, 
este inspirat` din tehnica navi-
ga]iei [i va cre[te eficien]a sis-
temelor actuale de convertire a 
vântului \n energie. Turbina 

noastr` va dep`[i limita Betz, \n timp 
ce nicio alt` turbin` nu poate capta 
mai mult de 59,3% din energia kineti-
că a vântului“, sus]in creatorii turbi-
nei. O turbin` obi[nuit`, folosit` \n 
industria energiei eoliene capteaz` 
cam 30–40%, \ns` Saphon promite c` 
turbina sa va fi de 2-3 ori mai efici-
ent`. Iar costurile de produc]ie pe 
turbin` ar fi cu cel pu]in 45% mai mici 
decât \n cazul celei tradi]ionale, cu 
pale (\n special datorit` renun]`rii la 
pale [i la alte unit`]i conexe). 

Compania californian` World Eco 
Energy a semnat \n vara anului 
trecut un acord preliminar pen-

tru investirea sumei de 1.175 de mili-
arde de dolari (864 de milioane de 
euro) \n Iran, \ntr-un proiect comun de 
transformare a gunoiului \n energie 
electric`, relateaz` AFP, preluat de 
Mediafax. Prin aceast` investi]ie, 
firma american` vizeaz` producerea a 

250 de megawa]i pe zi prin arderea 
gunoiului. De asemenea, Iranul va 
investi \n proiect o sum` egal` cu cea 
a americanilor. Proiectul, care va fi 
implementat \n provincia Chaharma-
hal-Bakhtiari (sud-vest) va crea
600-700 locuri de munc`, dintre care 
aproximativ 80% vor fi ocupate de 
c`tre localnici, potrivit unui purt`tor 
de cuvânt al companiei.

Inaugurat` \n luna noiembrie a anu-
lui 2014 \n Amsterdam, SolaRoad 
se \ntinde pe o suprafa]` pe 

70 m [i reprezint` o investi]ie de 
3 milioane de euro, conform site-
ului oficial www.solaroad.nl. 
Pista solar` este realizat` din 
pl`ci de sticl` de 2,5 m x 3,5 m 
[i face leg`tura \ntre Amsterdam 
[i zonele Krommenie [i Wormer-
veer, fiind acoperit` cu material 
antiderapant pentru evitarea 
accidentelor provocate de alune-
care. Realizatorii acestui proiect 
sper` ca \n viitorul apropiat Sola-
Road s` permit` chiar [i \nc`r-
carea bicicletelor [i vehiculelor 
electrice prin dispozitivele spe-

ciale amplasate pe ea. Conform AFP, 
sistemul rutier din Olanda m`soar` 

140.000 de kilometri, iar dintre 
ace[tia, 5.000 de kilometri sunt aco-

peri]i de piste pe biciclete. |n 16 
zile de când a fost dat` \n func-
]iune, pista SolaRoad a produs 
140 kw/h, echivalentul consu-
mului a 140 de cicluri ale unei 
ma[ini de sp`lat, conform decla-
ra]iei purt`torului de cuvânt al 
proiectului, Jennemieke van Die-
ren. |n viitor, electricitatea pro-
dus` de SolaRoad va fi utilizat` 
pentru iluminarea drumurilor 
publice. Momentan, SolaRoad va 
fi folosit` de aproximativ 2.000 
de persoane, iar pân` \n 2016 se 
dore[te prelungirea ei de la 70 
de metri la 100 de metri.

Tunisia \ncepe construc]ia turbinelor f`r` pale

Americanii investesc peste un miliard de dolari
\ntr-un proiect energetic \n Iran

SolaRoad, prima pist` solar` de biciclete din lume
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D
in Egiptul Antic şi până la \nceputul secolului 
XVII, \n Europa erau cunoscute doar trei surse 
de electricitate: chihlimbarul frecat cu lână, 
peştii electrici (calcani, ţipari de Nil, anghile) şi 
descărcările electrice din atmosferă. |n toată 
această perioadă, savanţii au cercetat fenome-
nul prin observarea vizuală, prin pipăit sau folo-

sind \ncercarea cu „apă“ şi „foc“. Tocmai \n timpul unei astfel de 
\ncercări cu „foc“ a fost descoperit primul dintre efectele termo-
electricităţii de mai târziu: extragerea sarcinii electrice de pe 
chihlimbar cu ajutorul flăcării. Acest lucru a fost făcut posibil \n 
anul 1600, de către William Gilbert, care \mparte prioritatea 
descoperirii şi cu celebrul Thales din Milet, primul european care 
a descris proprietăţile electrice ale chihlimbarului aflate de la 
\nvăţaţii fenicieni.
Istoria modernă a electricităţii, acest motor al societăţii umane, 
va fi scrisă, \ncepând cu Thomas Johann Seebeck. Acesta s-a 
născut \n actuala Estonie, la Tallinn, \n familia bogată a unui 
comerciant german şi a urmat iniţial medicina, fiind licenţiat, \n 
1802, ca medic al Universităţii din Göttingen. |n ciuda acestei 
performanțe, el a ales să studieze fizica şi \n 1821 a descoperit 
efectul termoelectric, observând că alăturarea a două metale 
diferite produce curent electric atunci când sunt supuse unei 
\ncălziri. |ntr-o primă fază, el a realizat apariţia câmpului magnetic 
\n interiorul circuitului \nchis al unui termocuplu, la \ncălzirea cu 
mâna sau cu candela a uneia din joncţiunile acestuia, şi a denumit 
acest efect „termomagnetism“, prin analogie cu electromagne-

tismul, descoperit cu un an \nainte de către Hans Christian Oer-
sted, \n cunoscutul său experiment cu acul magnetic. Puternic 
impresionat de fenomen, Seebeck nu şi-a publicat observaţiile, 
dar a \nceput să le verifice sub toate aspectele şi l-a informat \n 
particular pe Oersted, care a repetat cercetările şi a reuşit să 
demonstreze că deviaţia este un rezultat al \ncălzirii neuniforme 
a joncţiunilor circuitului. Practic, tot Oersted a fost cel care a 
semnat şi actul de naştere a fenomenului, propunând şi o altă 
denumire a efectului Seebeck: termoelectricitate (\n limba greacă 
thermos \nseamnă fierbinte, iar electron ‒ chihlimbar). 

Efectul Peltier-Seebeck
Acest efect s-a \ncetăţenit \n fizică drept noțiunea care se referea 
la o singură categorie de medii termoelectric active: metalele şi 
semimetalele. Ulterior, el s-a extins şi asupra multor fenomene 
\nrudite, generând succesiv, \n anii 1834, 1856 şi 1916, efecte-
le termoelectrice Peltier, Thomson şi Benedix. Astfel, de-a lungul 
timpului şi alte materiale au intrat pe lista celor considerate 
conductoare de curent electric: semiconductoarele solide şi 
lichide, plasma, electroliţii solizi şi lichizi, conductoarele supraio-
nice, precum şi compuşii feromagnetici şi dielectricele cu spini 
ordonaţi. Seebeck, folosindu-se de dreptul său de autor, a numit 
termomagnetism fenomenul descoperit, dar ulterior acesta a 
intrat \n istoria energiei drept „efectul Peltier-Seebeck“ și a con-
stituit baza dezvoltării construcţiei de termocupluri și termopile 
şi a evoluţiei ulterioare a acestor soluţii tehnice de producere a 
energiei. 

Anul termoelectricităţii
|n materie de termoelectricitate, faptele s-au desfășurat conform cunoscutei legi 
empirice: „Efectul mai puternic este descoperit mereu \naintea celui mai slab“. Astfel, 
debutul spre termoelectricitate a avut loc \n anul 1756, când Franz Ulrich Aepinus a 
descoperit despiroelectricitatea \n turmalină. A urmat Volta, \n 1784, cu efectele 
termoelectrice ale elementelor galvanice, iar \n 1821, \n sfârșit, fizicianul german 
Thomas Seebeck definea termoelectricitatea.

text ADRIAN C|L}AN foto SHUTTERSTOCK
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De la Volta la Kelvin
Practic, fenomenul descoperit de Tho-
mas Seebeck constă, \n ciuda denumi-
rilor savante care i-au fost date de-a 
lungul timpului, \n conversia căldurii \n 
electricitate. Implicaţiile sale tehnolo-
gice au fost explorate \n detaliu \n anul 
1834, de către fizicianul francez Jean 
Peltier. Iar dacă ar fi să păstrăm suc-
cesiunea istorică a evenimentelor, 
caracterul universal al legăturii dintre 
fenomenele termice şi cele electrice a 
fost relevat pentru prima dată de către 
Alessandro Volta, care considera că 
„electricitatea se manifestă pretutin-
deni \n natură, la ardere, la vaporizare, 
la contactul dintre două corpuri etero-
gene etc.“  De fapt, după cum aveau 
să descopere alţi savanţi, termoelec-
tricitatea este un proces bidirecţional. 
Pe de o parte, este vorba de electrici-
tatea produsă de o diferenţă de tem-
peratură \ntre o parte a unui material 
şi o alta, pe de altă parte, de inversul 
procesului. Cu alte cuvinte, \ncălzirea 
sau răcirea pot fi produse de aplicarea 
unui curent electric printr-un anumit 
material, iar procesul se poate folosi 
pentru a \ncălzi sau a răci diferite sis-
teme, fără să mai fie nevoie de insta-
laţii suplimentare. Această aplicaţie 
termoelectrică a fost descoperită \n 
anul 1856, de către lord William Thom-
son Kelvin (cel după care este numită 
scara de temperatură absolută), şi 
este cunoscută \n istoria energiei ca 
„efectul Thomson“. Din acest moment,  
proprietatea termoelectrică a unui 
material este măsurată \n volţi per 
grad Kelvin.

Primele generatoare
Următorii paşi către folosirea practică a 
efectelor termoelectricităţii au fost făcuţi 
rapid: s-au construit generatoare-conver-
toare electrice (transformă diferenţele de 
temperatură direct \n electricitate), s-a 
măsurat căldura cu ajutorul termocuple-
lor (un dispozitiv ce funcționeaz` ca 
\ntrerupător declanşat de o anumit` 
temperatură). Primele termocuple au 
fost realizate de John Coblentz, \n 1922, 
dar aveau un randament prea scăzut de 
conversie a energiei termice \n energie 
electrică. După apariţia materialelor 
semiconductoare, \n 1950, randamente-
le au crescut simţitor, iar efectele termo-
electrice au fost utilizate atât pentru 
generarea de energie, cât şi pentru pro-
ducerea de frig sau căldură. „Vârful de 
eficienţă“ l-a reprezentat utilizarea aliaje-
lor siliciu-germaniu, care au permis ridi-
carea temperaturii de lucru a sursei calde 
la circa 1000°C şi sporirea randamentu-
lui de conversie la 10% (ulterior, prin 
conceperea de sisteme multietajate s-au 
obţinut randamente globale de 16%). Un 
generator termoelectric are mai multe 
avantaje remarcabile: nu conţine părţi 
mobile, deci are o fiabilitate sporită, are 
o structură modulară, obţinându-se ast-
fel puteri de ordinul kilowaţilor şi funcţi-
onează la temperaturi ale sursei calde de 
peste 600°C (temperatura-limită a ciclu-
rilor clasice), ceea ce duce la creşterea 
randamentului de conversie și, implicit, 
la sporirea fiabilității. Un inconvenient 
este \nsă dat de faptul că acest tip de 
generatoare produce doar curent conti-
nuu şi este nevoie de convertoare care 
să-l transforme \n curent alternativ.

ȘTIRI

1885 – Pe două roţi 
Gottlieb Daimler este considerat inventatorul moto-
cicletei moderne, el reușind \n anul 1885 implemen-
tarea motorului cu ardere internǎ alimentat cu 
benzinǎ. Cinci ani mai târziu, a fost inventată anve-
lopa gonflabilă, iar dezvoltarea motocicletei a \nce-
put chiar dacă cele mai multe modele aveau un 
singur cilindru și o transmisie cu o singurǎ vitezǎ.

1944 – Debutul gazoductului
|n 1944 a fost inaugurat \n Statele Unite „Tenessee“,  
primul gazoduct pe distanţă mare din lume, care 
depăşea jumătate de metru \n diametru, iar lungi-
mea sa trecea de 3.300 km. Prima conductă de 
transport gaze din URSS, cu diametrul de doar 325 
milimetri şi o lungime de 800 kilometri, a fost pusă 
\n funcţiune \n 1946, pe traseul Saratov-Moscova. 

2009 – Termocentrala eco 
Prima centrală termică din lume care funcţionează 
cu „cărbune curat“ a fost pusă \n funcţiune \n 2009, 
\n Brandenburg, Germania, pe platforma industrială 
Schwarze Pumpe. Ea a costat 70 milioane de euro, 
are emisii de carbon zero, o capacitate sub 300 MW 
şi foloseşte oxicombustia, adică utilizează oxigenul 
pur \n locul aerului pentru a arde lignitul.  

2011 – Materialul inteligent
Cercetătorii germani au creat \n 2011 primul nano-
material inteligent din lume, care \şi schimbă rezis-
tenţa. Materialul hibrid trece \n câteva secunde de 
la o stare dură la una maleabilă, prin schimbarea 
structurii electronilor dintr-un lichid conductor con-
trolat cu ajutorul unor semnale electrice. 
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P
entru că Uniunea European` dorește un 
sistem energetic mai verde și mai compe-
titiv, Comisia Europeană a venit cu un nou 
cadru energetic pentru 2030, care preve-
de reducerea emisiilor cu 40% și o creștere 
a folosirii resurselor regenerabile la 27% 
din totalul energiei până la acea dată. Sunt 

obiective ce vor fi analizate de Consiliul European \n 
cadrul sesiunii de primăvară 2015, \n perioada 20-21 
martie, jucătorii-cheie de pe piața energiilor regenerabile 
din Europa susținând că, \n acest fel, Comisia European` 
recunoaște faptul că energia regenerabilă este un ele-
ment esențial pentru viitorul energetic al Europei. Comi-
sarul pentru energie, Günther Oettinger, declara \n acest 
sens: „Cadrul pentru 2030 exprimă voința UE de a pro-
mova progresul către o economie competitivă cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, către stabilitatea investițiilor 
și către securitatea aprovizionării cu energie. Cadrul 
pentru 2030 stabilește un nivel ridicat de ambiție \n ceea 
ce privește combaterea schimbărilor climatice, dar re- 
cunoaște, de asemenea, că acest obiectiv trebuie să fie 
atins cu cel mai mic cost“.
Experții \n energie regenerabilă consideră că aceste obiec-
tive stabilite pentru 2030 vor determina apariția de noi 
locuri de munc` la nivelul industriei, vor ajuta la dezvolta-
rea economiei și la creșterea \ncrederii investitorilor, iar, 
cel mai important, vor reduce dependența Europei față 

de combustibilii fosili. Astfel, bazându-se pe o analiză 
detaliată asupra prețurilor și costurilor energiei, cadrul 
stabilit pentru 2030 asigură reglementări clare pentru 
investitori și o abordare coordonată \ntre statele membre. 
De altfel, un raport privind prețurile și costurile energetice 
\n Europa sugerează că o creștere a prețurilor energiei 
poate fi atenuată parțial prin asigurarea unor politici ener-
getice și climatice eficiente din punctul de vedere al cos-
turilor, al unor piețe competitive ale energiei și al unei 
eficiențe energetice \mbunătățite. „Politicile climatice sunt 
fundamentale pentru viitorul planetei noastre, \n timp ce 
o politică energetică cu adevărat europeană este un 
factor-cheie pentru competitivitatea noastră. Este \n 
interesul UE să creeze o economie generatoare de 
locuri de muncă, care să fie mai puțin dependentă de 
energia importată, printr-o eficiență crescută și prin 
recurgerea \ntr-o mai mare măsură la energia nepo-
luantă produsă intern. Un obiectiv ambițios de reduce-
re cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 
2030 este piatra de temelie cea mai eficientă din 
punctul de vedere al costurilor pe calea noastră către 
o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Iar 
obiectivul de cel puțin 27% pentru energia regenerabi-
lă este un semnal important pentru a oferi stabilitate 
investitorilor, a stimula locurile de muncă ecologice și 
a sprijini securitatea aprovizionării“, declara José Manuel 
Barroso, președintele Comisiei Europene. 

ECOLOGIE
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O reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu 40% față de 1990, un nou sistem de 
guvernanță și un set de noi indicatori pentru a asigura un sistem energetic competitiv și sigur – aces-
tea sunt principalele prevederi ale Comisiei Europene din noul cadru privind schimbările climatice și 
energia pentru 2030. 

Obiectivele climatice și 
energetice pentru 2030 

stabilite de Comisia 
Europeană

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (21)/2014
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Elementele-cheie ale cadrului politic pen-
tru 2030 stabilite de Comisia European`:
1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. Obiectivul privind reducerea cu 40% a 
emisiilor sub nivelul din 1990 se poate \n- 
deplini prin măsuri interne. Reducerea anuală 
a pragului maxim al emisiilor din sectoarele 
incluse \n schema EU ETS (The EU Emissions 
Trading System) ar crește de la 1,74%, cât 
este \n prezent, la 2,2% după 2020. 
2. Energia regenerabilă. Aceasta joacă un 
rol-cheie \n tranziția către un sistem energetic 
competitiv, sigur și durabil, iar obiectivul de 

27% pentru energia regenerabilă \n 2030 
aduce beneficii semnificative \n ceea ce 
privește balanțele comerciale energetice, 
recurgerea la sursele de energie locale, locu-
rile de muncă și creșterea economică. Un 
asemenea obiectiv la nivelul UE pentru ener-
gia regenerabilă este necesar pentru a stimu-
la continuitatea investițiilor \n acest sector.
3. Eficiența energetică.  |mbunătățirea e- 
ficienței energetice va contribui la toate obiec-
tivele politicii energetice a UE, tranziția către 
un sistem energetic competitiv, sigur și dura-
bil nefiind posibilă fără aceasta. Planurile e- 
nergetice naționale ale statelor membre vor 
trebui să includă și eficiența energetică.
4. Reforma schemei EU ETS. Comisia pro-
pune realizarea unei rezerve pentru stabilita-
tea pieței la \nceputul următoarei perioade de 
comercializare a ETS \n 2021. Rezerva ar 

permite atât abordarea surplusului de certifi-
cate de emisii care s-a acumulat \n ultimii ani, 
cât și \mbunătățirea rezistenței sistemului la 
șocuri majore, prin ajustarea automată a 
furnizării de certificate care urmează să fie 
scoase la licitație. Crearea unei astfel de 
rezerve — pe lângă amânarea recent conveni-
tă a scoaterii la licitație a 900 de milioane de 
certificate până \n 2019-2020 — este 
susținută de o gamă largă de părți interesate. 
|n temeiul legislației propuse astăzi, rezerva 
ar funcționa integral conform unor norme 
predefinite, care nu ar lăsa nicio marjă de 

apreciere Comisiei sau statelor membre \n 
punerea sa \n aplicare.
5. Energie competitivă, la prețuri accesibi-
le și sigură. Comisia propune o serie de indi-
catori-cheie pentru a evalua progresele \nre-
gistrate de-a lungul timpului și pentru a oferi o 
bază obiectivă pentru eventualele răspunsuri 
strategice. Prin intermediul acestor indicatori, 
politicile vor asigura un sistem energetic com-
petitiv și sigur \n perspectiva anului 2030, care 
va continua să se bazeze pe integrarea pieței, 
pe diversificarea aprovizionării, pe consolida-
rea concurenței, pe dezvoltarea surselor de 
energie locale, precum și pe sprijinul pentru 
cercetare, dezvoltare și inovare.
6. Un nou sistem de guvernanță. Cadrul 
pentru 2030 propune un nou sistem de gu- 
vernanță bazat pe planuri naționale pentru o 
energie competitivă, sigură și durabilă. Pe 

baza viitoarelor orientări elaborate de Comi-
sie, aceste planuri vor fi concepute de către 
statele membre \n conformitate cu o aborda-
re comună, care va asigura o mai mare secu-
ritate pentru investitori și o mai mare trans-
parență, sporind atât coerența, cât și coordo-
narea și supravegherea la nivelul UE. 
Comunicarea ce stabilește cadrul pentru 
2030 este \nsoțită de un Raport privind 
prețurile și costurile energiei, care evalu-
ează factorii-cheie și compară prețurile UE cu 
cele ale principalilor săi parteneri comerciali. 
Prețurile energiei au crescut \n aproape fieca-

re stat membru \ncepând cu 2008 — \n princi-
pal din cauza impozitelor și taxelor, dar și ca 
urmare a creșterii costurilor de rețea. 
Comparația cu partenerii internaționali subli-
niază creșterea diferenței de prețuri, \n speci-
al față de cele ale gazului \n Statele Unite —
care ar putea submina competitivitatea Euro-
pei, mai ales pentru industriile energointensi-
ve. Cu toate acestea, creșterea prețului 
energiei poate fi compensată parțial, prin 
politici energetice și climatice eficiente din 
punctul de vedere al costurilor, piețe compe-
titive ale energiei și măsuri pentru \mbu-
nătățirea eficienței energetice, cum ar fi utili-
zarea unor produse mai eficiente din punct de 
vedere energetic.  
Articolul a fost realizat pe baza comunicatului de 
presă al Comisiei Europene publicat pe site-ul 
www.europa.eu. n
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|n România, conceptul de \ncălzire individuală pe bază de gaze naturale a cunoscut o creştere spectaculoasă 
odată cu dezvoltarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale. |n plus, adaptarea legislaţiei din Uniunea 
Europeană la cea românească a permis libera circulaţie a echipamentelor termice \ntr-o Piaţă Unic` Europeană, 
bazată pe armonizare tehnică. Astăzi, oferta de echipamente termice pentru \ncălzirea locuinţei este foarte 
mare şi variată. 

|NCĂLZIREA
CU CENTRALĂ TERMICĂ

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (21)/2014

A 
chiziționarea unei centra-
le termice \n funcție de 
nevoi nu este o decizie 
ușoară dacă nu ai cunoș-
tințele necesare \n acest 

domeniu, fie că este vorba despre o 
centrală termică individuală sau despre 
\ncălzire centralizată. |n cazul unei 
locuințe, \ncălzirea cu centrală termică 
pe bază de gaze naturale este una din-
tre cele mai eficiente metode. Randa-
mentul obținut prin montarea sa \ntr-un 
apartament de bloc este mult mai efi-
cient \n raport cu alte sisteme de \ncăl-
zire, unde sursa de producere a energi-
ei se află la mare distanţă de locuinţă. 
Astfel, pierderile de energie care apar 
pe traseul de distribuţie a agentului 
termic sunt mult diminuate datorită 
distanţelor mici de la sursă la calorife-
re, fiind vorba de doar câţiva metri de 
traseu al conductelor. Dacă la acestea 
se adaugă și independenţa, confortul, 
fiabilitatea, putem spune că centralele 
termice pe bază de gaze naturale au 
devenit prima alegere și \n cazul secto-
rului rezidenţial, care a adoptat această 
soluţie alternativă la \ncălzirea centra-
lizată. Mai mult, \n acest caz, unde 

consumul de energie termică este mult 
mai mare, \ncălzirea pe bază de gaze 
naturale permite utilizarea unui sistem 
energetic cu timp de răspuns mic la 
nevoile utilizatorului. 

Cum se alege centrala termică 
potrivită?
Pentru a putea lua o decizie corectă \n 
privința achiziționării unei centrale ter-
mice, trebuie cunoscute câteva detalii 
despre felul \n care aceasta funcțio-
nează:
— centrala cu tiraj natural are o cameră 
de ardere deschisă, astfel \ncât aerul 
necesar arderii este aspirat din \ncăpe-
rea unde este amplasată centrala. Din 
acest motiv, această \ncăpere se pre-
vede cu priză de aer;
— centrala cu tiraj forţat are o tubulatu-
ră concentrică de tip tub \n tub, cu a- 
jutorul căreia aerul necesar arderii 
combustibilului gazos este preluat din 
exteriorul \ncăperii unde este montată 
centrala. Pentru a prelua aerul \n came-
ra de ardere, aceasta este etanşă. Este 
vorba despre o soluţie constructivă a 
centralei gra]ie c`reia poate fi montată 
\n \ncăperi mici;

— pentru locuinţele rezidenţiale se 
recomandă centralele murale (de pere-
te) cu tiraj forţat;
—  pentru case, vile cu suprafeţe mari 
se recomandă centralele de pardosea-
lă, deoarece au puteri mai mari, nece-
sare pentru a asigura \ncălzirea cores-
punzătoare acestor suprafeţe;
— centralele care funcţionează pe prin-
cipiul condensării recuperează o parte 
din vaporii de apă din gazele de ardere 
\ntr-un schimbător de căldură. Conden-
sarea se produce numai dacă tempera-
tura apei din circuitul termic are o va-
loare mai mică de 55°C pe circuitul de 
retur, condiţie necesară pentru produ-
cerea condensării. Avantajul principal 
\l reprezint` consumul redus de com-
bustibil şi randamentele mari. Totuşi, 
condensarea nu se poate produce 
decât prin supradimensionarea corpu-
rilor radiante (calorifere), astfel \ncât să 
se producă scăderea temperaturii a- 
gentului termic la valori sub 55°C. Din 
acest motiv, asemenea centrale termi-
ce sunt potrivite pentru locuinţe cu 
suprafeţe mari ale camerelor.
De asemenea, foarte important` \nain-
te de a achiziționa o centrală termică 
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este cunoașterea necesarului termic al 
locuinţei. Acesta se stabilește printr-un 
calcul realizat de către o firmă proiec-
tantă, \n conformitate cu standardul \n 
instalaţii SR 1907-3. Pentru a oferi o 
valoare foarte precisă a necesarului de 
căldură, algoritmul de calcul ţine cont 
de gradul de izolaţie a locuinţei, de 
orientarea cardinală şi de multe alte 
variabile. |n cazul unui apartament de 
bloc se poate folosi şi metoda pe bază 
de indici, caracteristici pentru clădiri cu 
diferite destinații. 
|n cazul \n care nu știm necesarul ter-
mic al locuinţei, la un apartament de 
bloc, trebuie să ţinem seama de urmă-
toarele aspecte:
— o centrală termică de 24 kW poate 
asigura \ncălzirea unor suprafeţe de 
până la 180 m², cu o baie şi o bucătărie;
— pentru locuințe cu mai mult de o baie 
şi o bucătărie se poate opta pentru o 
centrală cu boiler \ncorporat sau pentru 
una mai mare, de 28 kW;
— pentru case mari, vile, pensiuni cu 
suprafeţe de \ncălz it  de peste 
200-240 m², se recomandă centrale cu 
puterea de 32 kW [i mai mult;
— numărul de consumatori simultani de 
apă caldă este un criteriu important de 
luat \n calcul. Cu cât există mai mulți, 
cu atât puterea centralei trebuie să fie 

mai mare, pentru a furniza necesarul de 
apă caldă de consum.
Pentru a lua mai ușor o decizie \n privin- 
]a alegerii centralei termice potrivite, 
pe site-ul www.gdfsuez.ro pute]i s` 
realiza]i o simulare online [i, de aseme-
nea, s` desc`rca]i un ghid complet, cu 
toate informa]iile necesare.

Centrale termice prin GDF SUEZ 
Energy România
GDF SUEZ Energy România a dezvoltat 
un program de \nlocuire a centralelor 
termice \n parteneriat cu trei dintre cei 
mai importanţi producători de centrale 
termice din Europa: Viessmann, Ferroli 
şi Immergas. Oferta companiei se adre-
sează clienților care au o centrală ter-
mică mai veche de opt ani şi celor care 
vor să \şi schimbe centrala termică, 
dacă aceasta nu mai funcţionează co-
respunzător. Oferta GDF SUEZ Energy 
România pune la dispoziția celor in- 
teresați centrala termică, kitul de eva-
cuare gaze arse, kitul de montaj stan-
dard şi instalarea. Punerea \n funcţiune 
a centralei este gratuită, iar garanţia 
pentru instalare este de doi ani.
Informații detaliate despre oferta GDF 
SUEZ Energy România pentru centrale-
le termice se găsesc pe site-ul compa-
niei, www.gdfsuez.ro n

CONFORT TERMIC 
ȘI SIGURANȚĂ

Pe lângă aspectele tehnice, \n cazul 
alegerii unei centrale termice tre-
buie acordată o atenție deosebit` 
și gradului de confort și siguranță 
pe care \l asigură:
•  Capacitatea centralei termice de 
furnizare a apei calde – evitaţi ris-
cul neplăcerilor apărute ca urmare 
a unei cantităţi prea mici de apă 
furnizată comparativ cu nevoile 
familiei dumneavoastră;
•  Randamentul şi eficienţa energe-
tică a centralei termice – reduceţi 
costurile cu energia;
•  Sistemul de informare şi diagnoză 
– sunteţi permanent la curent cu 
starea de funcţionare a echipamen-
tului şi controlaţi eficient opţiunile 
alese pentru funcţionarea sa, la un 
anumit moment;
•  Modalitatea de instalare, design şi 
ergonomie –  alegeţi o centrală 
potrivită arhitecturii casei, care să 
nu ocupe spaţiu excedentar, cu 
design plăcut şi uşor de montat;
•  Siguranţa \n exploatare (protecţie 
la \ngheţ, evacuarea gazelor arse, 
protecţie electrică etc.) – evitaţi 
neplăcerile din sezonul rece sau 
riscurile legate de siguranţa cămi-
nului dumneavoastră;
•  Garanţie şi servicii postgaranţie 
– economisiţi sume importante cau-
zate de eventuale defecţiuni ale 
centralei termice.
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Via]a merit` o [ans`, iar faptele bune prind via]` atunci când fiecare dintre noi d`ruie[te un strop de energie. 
Acesta este motto-ul platformei de responsabilitate social` lansate anul trecut, iar noi credem cu t`rie acest lucru. 
Cu fiecare proiect de CSR pe care-l finaliz`m ne bucur`m c` putem aduce o contribu]ie la binele semenilor no[tri.

52

PENTRU COMUNITATE

Un nou proiect finalizat  
\n domeniul s`n`t`]ii

Faptele bune continu`!

text RAMONA S~R~RESCU foto GDF SUEZ Energy România
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S
ubfinan]area siste- 
m u l u i  p u b l i c  d e 
s`n`tate, lipsa apa-
r a t u r i i  m o d e r n e , 
a  medic i lor  sau a 
ce lo r  foa r te  spe -
cializa]i,  dar [i in- 

s u f i c i e n ] a  s ` l i l o r  d e  o p e r a - 
]ie sunt doar câteva dintre difi- 
cult`]ile cu care se confrunt` sis-
temul medical românesc. Toate 
acestea conduc la prelungirea peri-

oadei de a[teptare pentru pacien- 
]ii care au nevoie de interven]iile 
chirurgicale necesare, fie ele clasice 
sau laparoscopice.

Pentru a veni \n sprijinul acestor 
pacien]i, GDF SUEZ Energy Româ-
nia [i Asocia]ia D`ruie[te Via]` 
au finalizat \mpreun` un nou pro-
iect ce a implicat o finan]are de 
235.000 euro din partea GDF SUEZ 
Energy România. 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 necesare 
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 

52-53 Pentru Comunitate NEW.indd   52 13/02/2015   15:13



53

[i prezint` posibilitatea interconect`rii 
cu aparatur` endoscopic` sau colo-
noscopic`. Noua aparatur` ofer` [i 
posibilitatea upgrad`rii permanente, 
lucru esen]ial având \n vedere evolu-
]ia rapid` a tehnologiei medica-
le. |n acest moment, sala de opera-
]ii este dotat` cu un sistem video care 
permite transmiterea \n direct a inter-
ven]iilor chirurgicale \n sala de curs, 
oferind astfel studen]ilor [i reziden-
]ilor posibilitatea de a-[i \nsu[i mai bine 
metode [i tehnici specifice 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.
Achizi]ia aparaturii de ultim` 
genera]ie faciliteaz` astfel [i rea-
lizarea de interven]ii chirurgicale 
minim invazive, care permit pacien-
]ilor o recuperare postoperatorie 
mult mai rapid`.

„Am ales s` sus]inem proiectul «Ener-
gie pentru o [ans` la via]`» deoare-
ce s`n`tatea este foarte impor-

tant` pentru noi to]i, iar investi]ia com-
paniei noastre \n acest domeniu sper`m 
s` aduc` o schimbare pozitiv` pentru to]i 
beneficiarii proiectului: pacien]ii, care vor 
beneficia de condi]ii medicale mai bune, 
medicii de aici, care vor putea exercita 
un act medical de calitate [i genera-
]iile de reziden]i care se vor forma \n sec-
]ia de chirurgie a acestui spital. Este, 
de asemenea, o investi]ie durabil` care 
sper`m s` poat` schimba \n bine via]a 
multor pacien]i care vor fi trata]i aici“, a 
declarat Eric Stab, Pre[edinte Director 
General GDF SUEZ Energy România. 
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english summary
This was the motto of the seventh edition 
of the Oxygen Conference, the most 
important business-to-business event 
organized by GDF SUEZ Energy Romania 
and gathering more than 200 guests 
together with Government officials, eco-
nomic, business and academic represen-
tatives. This issue invites you to discover 
the main topics discussed during the 
event such as the changes occurring 
within the Romanian energy sector, an 
overview of the Romanian economy as 
well as the latest energy efficiency solu-
tions. 
Enjoy your reading!

World Energy Outlook 2014 – Energy 
demand to increase by 37% by 2040
In the central scenario of WEO-2014 
released in November by the Interna-
tional Energy Agency, world primary 
energy demand is 37% higher in 2040, 

putting more pressure on the global 
energy system. By 2040, world energy 
supply is divided into four almost equal 
parts: low-carbon sources (nuclear and 
renewables), oil, natural gas and coal.

In an in-depth focus on nuclear 
power, WEO-2014 sees installed capa-
city grow by 60% to 2040 in the central 
scenario, with the increase concentrated 
heavily in just four countries (China, 
India, Korea and Russia). However, 
nuclear power faces major challenges in 
competitive markets where there are 
significant market and regulatory risks, 
and public acceptance remains a critical 
issue worldwide.

The report sees a positive outlook for 
renewables, as they are expected to 
account for nearly half of the global 
increase in power generation to 2040, 
and overtake coal as the leading source 
of electricity.

World oil supply rises to 
104 million barrels per day 
in 2040, but hinges criti-
cally on investments in the 
Middle East. Growth in 
world oil demand slows to 
a near halt by 2040.

Demand for gas is more 
than 50% higher in 2040, 
and it is the only fossil 
fuel still growing signifi-

cantly at that time.

While coal is abundant and its supply 
relatively secure, its future use is con-
strained by measures to improve effi-
ciency, tackle local pollution and reduce 
CO₂ emissions.

The global energy system continues to 
face a major energy poverty crisis.
A critical „sign of stress“ is the failure to 
transform the energy system quickly 
enough to stem the rise in energy-
related CO₂ emissions (which grow by 
one-fifth to 2040) and put the world on 
a path consistent with a long-term glo-
bal temperature increase of 2°C.

Together, sharing the same energy!
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n ultimii șapte ani, pentru GDF SUEZ Energy 
România, toamna, are loc cel mai important 
eveniment organizat pentru clienții business 
ai companiei, Conferin]a Oxygen. Tematica 
ediției din anul 2014, „|mpreună cu aceeași 

energie“, a reușit să aducă \mpreună un număr 
record de peste 200 de invitați care, alături de 
personalități de renume din mediul guvernamental, 
economic, academic și de business, au dezbătut 
cele mai importante probleme ale pieței de energie, 
\n contextul liberalizării pieței de gaze naturale pen-
tru clienții business.
Acest număr al revistei este dedicat Conferinței 
Oxygen și \și propune să detalieze sau să comple-
teze unele dintre cele mai interesante subiecte 
abordate \n cadrul evenimentului.
Schimbările din sectorul energetic din România ‒ 
dereglementarea preţului gazelor naturale pentru 
clienţii business, un mix energetic adecvat, măsuri 

legislative, investiţii și proiectul Nabucco ‒ sunt 
subiecte abordate \n interviul acordat de c`tre 
Eric Stab, Preşedinte Director General GDF SUEZ 
Energy România (pag. 12-15). 
Adrian Vasilescu, Consilierul Guvernatorului Băn-
cii Naţionale a României, invitat special \n cadrul 
Conferinței Oxygen, conturează \n articolul de la 
pag. 30-31 o imagine de ansamblu a economiei ro-
mâneşti şi sugerează care ar fi problemele pe care 
societatea şi administraţia ar trebui să le pună pe 
agenda de priorităţi, pentru ca România să obţină \n 
următorii ani o creştere economică solidă.
Punem accent pe soluțiile de eficiență energetică 
\n articole dedicate: tehnologia LED pentru iluminat 
(pag. 28-29), \ncălzirea cu centrala termică (pag. 
50-51)  sau climatizarea de iarnă pe bază de gaze 
naturale – ventiloconvectorul (pag. 16).

Lectură plăcută!

|mpreună cu aceeași energie

STELU}A IFTIMIE
Editor coordonator 
GDF SUEZ Energy România

„Vorbind la modul general, deregle-
mentarea prețului la gaze este o 
tendință ce nu poate fi evitată și care 
aduce și numeroase beneficii. Totuși, 
trebuie avut mare grijă la accesibili-
tatea și sustenabilitatea facturilor de 
gaze ale consumatorilor finali și, mai 
ales, ale celor mai vulnerabili.“
Interviu Eric Stab, Președinte Director General 
GDF SUEZ Energy România, pag. 12

„Pentru a obține performanță 
economică și o creștere a consu-
mului intern de resurse energe-
tice, industria are nevoie de 
comenzi de pe piața comunitară și 
trebuie să performeze cel puțin la 
nivelul companiilor concurente din 
Uniunea Europeană.“
Articol Punctul pe i, pag. 23 

World oil supply rises to 
104 million barrels per day 
in 2040, but hinges criti-
cally on investments in the 
Middle East. Growth in 
world oil demand slows to 
a near halt by 2040.

Demand for gas is more 
than 50% higher in 2040, 
and it is the only fossil 
fuel still growing signifi-
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|
n scenariul central al WEO 2014, cere-
rea de energie primară va fi cu 37% 
mai mare \n anul 2040, punând mai 
multă presiune pe sistemul energetic 
global. Dar această presiune ar putea 
deveni mai mare pentru măsurile de 

eficiență ce joacă un rol vital \n frânarea 
creșterii cererii globale. Scenariul arată că 
cererea mondială pentru doi combustibili 
fosili – cărbune și petrol – va atinge un platou 
\n 2040, deși pentru ambii combustibili acest 
rezultat global este unul al diferitelor tendințe 
din diversele țări. |n același timp, tehnologii-
le pentru energie regenerabilă câștigă teren 
rapid, ajutate fiind de scăderea costurilor 
derivatelor (estimate la 120 miliarde dolari \n 
2013). Până \n 2040, rezervele mondiale de 
energie sunt \mpărțite \n patru părți aproape 
egale: pe de o parte, surse sărace \n carbon 
(nucleare și regenerabile), pe de altă parte, 
petrol, gaz natural și cărbune. 

Provocări majore pentru energia nucleară
|ntr-o analiză \n detaliu referitoare la energia 
nucleară, WEO 2014 prevede o creștere a 
capacității instalate de până la 60% \n 2040 
\ntr-un scenariu central, cu o creștere masivă 
concentrată \n 4 țări (China, India, Coreea și 
Rusia). |n ciuda acestei previziuni, cota ener-
giei nucleare \n mixul energetic va rămâne 
sub nivelul maxim istoric. Energia nucleară 
joacă un rol strategic important \n \ntărirea 
securității energetice \n unele țări. |n plus, 
aceasta evită echivalentul a aproape patru 
ani de emisii de bioxid de carbon până \n 
2040. Totuși, energia nucleară se confruntă 
cu provocări majore \n piețele concurențiale, 
unde sunt riscuri semnificative de piață și de 
reglementări, iar acceptarea publică rămâne 
un aspect critic peste tot \n lume. Multe țări 
trebuie să ia decizii importante referitoare la 
aproape 200 de reactoare nucleare ce trebu-
ie retrase până \n 2040.

Semne pozitive pentru energiile regenerabile
Raportul prevede o evoluție pozitivă a ener-
giilor regenerabile și este de așteptat ca a- 
cestea să contabilizeze aproape jumătate 
din creșterea globală a producției de ener-
gie până \n 2040 și să devanseze cărbunele 
ca sursă principală pentru generarea de 
energie electrică. Energia eoliană va \nregis-
tra cea mai mare cotă de creștere, urmată 
de hidroenergie și energia solară. Totuși, 
cum cotele de energie eoliană și solară din 
mixul energetic vor crește de patru ori, 
integrarea lor va deveni mai interesant` atât 
din punct de vedere tehnic, cât și din pe-
rspectiva pieței. 

Cereri noi pentru petrol și gaze naturale
Rezervele de petrol ce pot fi extrase vor crește, 
conform WEO 2014,  cu până la 104 milioane 
barili pe zi \n 2040, dar depind \n mod critic de 
investițiile \n Orientul Mijlociu. Cum producția 
de petrol din Statele Unite scade, iar rezervele 
non-OPEC scad \n anii 2020, Orientul Mijlociu 
devine sursa principală de creștere a rezerve-
lor. Creșterea cererii globale de petrol 
\ncetinește până \n 2040: cererea \n multe 
dintre țările cele mai mari consumatoare de 
energie fie a intrat \n declin pe termen lung 
(SUA, Uniunea Europeană, Japonia), fie va 
atinge un platou (China, Rusia și Brazilia). 
China depășește Statele Unite ca cel mai mare 
consumator de petrol \n jurul anului 2030, dar, 
cum cererea crește ușor, India pare să devină 
un driver-cheie de majorare, ca și Africa Sub-
sahariană, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.
Cererea de gaze naturale va fi mai mare cu 50% 
\n 2040 și este singurul combustibil fosil cu 
creștere semnificativă \n această perioadă. 
Statele Unite rămân cel mai mare producător 
din lume de gaze naturale, deși nivelul de 
producție la sfârșitul anilor 2030 va intra \n 
recesiune. Africa de Est dezvoltă \mpreună cu 
Qatar, Australia, America de Nord și alte țări o 
importantă resursă de gaz natural lichefiat, 
care se va constitui \ntr-o unealtă pentru 
siguranța gazului. O incertitudine-cheie pentru 
gazele naturale \n afara Americii de Nord este 
dacă vor fi disponibile la prețuri suficient de 
scăzute ca să fie atractive pentru consumatori 
și totuși suficient de mari cât să stimuleze 
investițiile \n rezerve.
|n timp ce cărbunele este din abundență și 
rezervele sunt relativ sigure, viitorul folosirii 
acestuia este constrâns de măsurile de 
\mbunătățire a eficienței, poluarea locală și 
reducerea emisiilor de bioxid de carbon. Cere-
rea de cărbune va fi cu 15% mai mare \n 2040, 
dar creșterea \ncetinește până se va opri \n anii 
2020. Tendințele generale variază, cu cererea 
atingând un vârf \n China și scăzând la o treime 
\n Statele Unite, dar continuând să crească \n 
India.

Sistemul energetic global continuă să se 
confrunte cu o criză de sărăcie energetică 
majoră 
|n Africa Subsahariană, doi din trei oameni nu 
au acces la electricitate, și asta va \nsemna o 
constrângere severă a dezvoltării sociale și 
economice. |ntre timp, subvențiile consumului 
de combustibil scump (estimate la 550 miliar-
de dolari \n 2013) sunt adesea cu intenția de a 
ajuta la creșterea accesului la energie, dar 
eșuează \n a-i ajuta pe cei \n nevoie și descu-
rajează investițiile \n eficiență și energii rege-

nerabile. Un punct critic este dat de eșuarea 
transformării sistemului energetic suficient de 
rapid \ncât să stăvilească creșterea energiilor 
producătoare de emisii de dioxid de carbon 
(care crește cu o cincime până \n 2040) și 
determină o creștere a temperaturii globale de 
2°C. |n scenariul central, \ntregul buget permis 
de carbon ce ţine traiectoria sub 2°C a tempe-
raturii globale este consumat până \n 2040. n
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World Energy Outlook 2014 –
cererea va creşte cu 37% până \n 2040

Evenimentele din ultimii doi ani au 
crescut incertitudinile pe termen 

lung cu care se confruntă sectorul 
energetic global, se arată \n docu-

mentul World Energy Outlook 2014 
– Privire de ansamblu asupra ener-

giei mondiale, realizat de Agenția 
Internațională a Energiei (IEA) şi 

prezentat la Londra \n 12 noiembrie 
2014. Documentul avertizează asu-
pra riscului ca evenimentele actuale 
să distragă factorii decizionali de la 

recunoașterea și abordarea semne-
lor de stres (presiuni) ce apar pe 

termen lung \n sistemul energetic. 

text CAROL POPA
foto SHUTTERSTOCK
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„Pe măsură ce sistemul energetic 
global crește și se transformă, noi 
semne de stres continu` să apară. 
Dar este de a[teptat ca energiile 
regenerabile să devină din ce \n ce 
mai puternice și este incredibil că 
acum suntem \n punctul din care 
putem vedea momentul \n care 
acestea vor ajunge prima sursă 
mondială de generare de ener-
gie electrică.“ Maria van der Hoeven, 
directorul executiv al IEA.

„O piață de petrol bine aprovizio-
nată pe termen scurt n-ar trebui să 
ascundă provocările ce o așteaptă, 
mai ales c` lumea se pare că se va 
baza pe un număr relativ mic de țări 
producătoare. Gura de aer aparentă 
oferită de creșterea producției \n 
următoarea decadă oferă o mic` 
reasigurare dat` de perioadele lungi 
ale noilor proiecte upstream.“
Fatih Birol, economist șef IEA.

PANORAMA
New projects to strengthen sustain-
able development in the energy field
All across the globe, new environmental 
friendly energy projects consolidate GDF 
SUEZ leading position. 

Through its local Brazilian subsidiary, 
Tractebel Energia, GDF SUEZ was 
awarded three renewable energy pro-
jects amounting to 535 MW in Brazil.

France selects GDF SUEZ to build a 
pilot tidal power farm in the Alderney 
Race. Construction of the 4 tidal turbines, 
for total power of 5.6 MW, is scheduled 
to begin in 2017.

The SAFIEC consortium owned by GDF 
SUEZ S.A. (France), Mitsui & Co., Ltd. 
(Japan) and Nareva Holding (Morocco) 
won a US $2.6 billion coal-fired power 
project in Southwest Morocco.

GDF SUEZ, via Tractebel Engineering, 
becomes a leading world player in engi-
neering services through the acquisition 
of Lahmeyer.

GDF SUEZ Group subsidiary company 
Cofely Italy has been awarded a 5-year 
Facility Management contract by Italy's 
leading cell phone operator Vodafone Italy.

GDF SUEZ announces the signature of a 
Heads of Agreement providing for the 
sale of around 1.2 million tons of Lique-
fied Natural Gas (LNG) to Chubu Elec-
tric (Japan) for a 27-month period star-
ting in the 1st quarter of 2015. 

GDF SUEZ, via its subsidiary Cofely South 
East Asia, announces the purchase of 
Keppel FMO, one of the strongest provi-
ders of integrated facilities management 
(FM), property management, operation 
and maintenance, and FM consultancy 
services in Singapore.

GDF SUEZ câștigă contracte

de 535 MW \n Brazilia

GDF SUEZ, prin subsidiara sa locală \n Brazilia, Tractebel Energia, a câștigat 

licitația pentru trei proiecte de energie regenerabilă. Proiectele de energie 

termală, eoliană și de biomasă reprezintă o capacitate totală de 535 MW, 

conform www.gdfsuez.com. Grupul va construi unitatea termală la Pampa 

Sul (sudul Braziliei). Aceasta va avea o capacitate de 340 MW, va fi alimen-

tată cu cărbuni din rezervele locale și va folosi tehnologia CFB (Circulating 

Fluidized Bed). Uni-

tatea va deveni o- 

peraț iona lă  \n 

2019. Tractebel 

Energia va investi 

cca 570 milioane 

de euro \n con- 

strucția unității, a 

cărei capacitate ar 

putea fi mărită 

până la 680 MW. 

GDF SUEZ achiziționează 

Keppel FMO \n Singapore

GDF SUEZ, prin subsidiara sa Cofely South East 

Asia, a achiziționat Keppel FMO, o subsidiară a 

Keppel Infrastructure Holdings Private Ltd., comu-

nică www.gdfsuez.com. Keppel FMO (KFMO) este 

unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii 

de Facility Management (FM), Property Manage-

ment, operațiuni și mentenanță, precum și 

consultanță \n domeniu din Singapore. KFMO ope-

rează \n mai multe industrii și piețe, inclusiv \n 

transport aerian și feroviar, sănătate, educație, 

servicii publice guvernamentale, facilități comer-

ciale. Cofely South East Asia oferă un mix unic de 

expertiză \n servicii, de la design, implementare și 

managementul energiei și soluții de utilități, până 

la servicii integrate de operațiuni \n FM. Această 

achiziție este conformă cu strategia de dezvoltare 

a brandului Cofely.

GDF SUEZ și Chubu Electric, contract pe 

termen mediu de vânzare GPL

Conform contractului-cadru semnat pentru vânzarea de GPL către 

Chubu Electric (Japonia), GDF SUEZ va furniza aprox. 1,2 milioane tone 

GPL către Chubu, timp de 27 de luni, \ncepând din primul trimestru al 

anului 2015. Gazul lichefiat provine din stocurile GDF SUEZ, Jean-Marie 

Dauger, vicepreședinte 

executiv al GDF SUEZ, de-

clarând: „Gazul lichefiat 

joacă un rol important \n 

mixul energetic din Japonia. 

Ca furnizor de \ncredere, ne 

bucurăm să ajungem la un 

astfel de contract cu Chubu 

Electric, un jucător semnifi-

cativ și experimentat pe piața japoneză de GPL“. |n 2013, Japonia a 

importat 88 milioane tone de GPL, ceea ce reprezintă 37,5% din con-

sumul global de gaz lichefiat. |n următorii zece ani este de așteptat ca 

Japonia să rămână unul dintre importatorii cei mai mari din lume. De 

la 1 ianuarie 2012, GDF SUEZ a livrat peste 6,6 milioane tone de GPL 

\n țările asiatice.
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\n țările asiatice.
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Proiectele noi consolidează dezvoltarea 
durabilă \n energie
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

Proiectele energetice noi, lansate \n dife-

rite puncte de pe glob pentru a acoperi 

necesarul de consum energetic la nivel 

mondial, consolidează poziţia de lider a 

Grupului GDF SUEZ \n mai multe zone de 

pe cele 5 continente. Semnele de revenire 

a economiei mondiale \şi fac simţită pre-

zenţa printr-o cerere \n creștere de 

resurse energetice. Schimbarea intervine 

\n ceea ce priveşte statutul producătoru-

lui de energie, producătorii de energie 

„verde“ şi proiectele energetice care nu 

influenţează major factorii de mediu fiind 

preferate proiectelor tradiţionale.

|ncepe construcția la proiectul independent 

de energie din Maroc 

Oficiul Național de Electricitate și Apă Potabilă (ONEE) și Safi Energy 

Company (SAFIEC) au anunțat semnarea unui contract pentru finanțarea 

unui proiect de producție energie din cărbune \n orașul Safi, din 

sud-vestul Marocului. SAFIEC este o companie deținută de un consorțiu 

format din GDF SUEZ (Franța), Mitsui & Co. Ltd. (Japonia) și Nareva 

Holding (Maroc). SAFIEC a câștigat proiectul după un concurs in- 

ternațional de oferte și va costa 

aproximativ 2,6 miliarde dolari. 

Unitatea va fi construită până \n 

2018, iar electricitatea produsă 

va fi vândută către ONEE timp 

de 30 de ani, conform contrac-

tului, se precizează pe site-ul 

www.gdfsuez.com. Unitatea va 

fi construită de Daewoo Engine-

ering & Construction Co. (Coreea 

de Sud), iar operațiunile și 

mentenanța vor fi asigurate de 

Safi Energy Company.

GDF SUEZ, prin Tractebel Engineering, 

achiziționează Lahmeyer

GDF SUEZ, prin subsidiara Tractebel Engineering, a anunțat pe 

site-ul www.gdfsuez.com introducerea \n portofoliu a companiei 

Lahmeyer, cu sediul \n Germania și deținută de Capiton GmbH. 

Lahmeyer. Lahmeyer este o companie de top, specializată \n 

consultanță de inginerie, \n infrastructuri de apă și energie, ce rea-

lizează 80% din venituri (135 milioane de euro) \n afara Europei, pe 

continente precum Africa, Asia și Orientul Mijlociu. Lahmeyer are o 

reputație internațională extraordinară datorită know-how-ului și a 

experienței dezvoltate pe o nișă de piață. Jérôme Tolot, CEO al divi-

ziei de servicii al GDF 

SUEZ, a declarat: „A- 

ceastă achiziție este 

conformă cu strategia 

Grupului de a dezvolta 

linia de business de ser-

vicii la scară internațio-

nală. |ntărirea resurselor 

de engineering va permi-

te Grupului să dezvolte 

proiecte \n toată lumea“.

Franța a selectat GDF SUEZ pentru construcția unei 

ferme eoliene pilot, la Alderney Race

Proiectul GDF SUEZ de la Alderney Race (regiunea Manche) a fost ales câști-

gător de către Agenția de Mediu și Managementul Energiei din Franța, conform 

site-ului www.gdfsuez.com. Acest succes recompensează GDF SUEZ pentru 

anii dedicați cercetării \n domeniul energiei din surse regenerabile marine. Ast-

fel, fermele eoliene amplasate \n largul mării, la Tréport, Isles of Yeu și Noirmou-

tier, au o putere totală de 1.000 MW și reprezintă un pas esențial pentru dez-

voltarea pe scară largă a 

turbinelor marine. Con-

strucția celor patru turbi- 

ne pentru maree, cu o 

capacitate totală de  

5,6 MW, este programa-

tă să \nceapă \n 2017. 

GDF a ales portul Cher-

bourg ca bază pentru 

activitățile de asamblare 

și mentenanță a turbine-

lor, care vor fi legate \n- 

tre ele subacvatic.
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Contract \ntre Cofely Italia și Vodafone

Subsidiara GDF SUEZ, Cofely Italia, a câștigat pentru al cincilea 

an consecutiv un contract de Facility Management cu Vodafone 

Italia, informează www.gdfsuez.com. Cofely Italia va furniza, \n 

baza contractului de 35 de milioane de euro, servicii tehnice și 

de mentenanță, dar și servicii de securitate și curățenie pentru 

toate locațiile operatorului, inclusiv birouri, call center și centre 

tehnice. Noul contract \ntărește poziția Cofely, care are clienți 

de renume, precum RCS Campari, Roche Italia și Renault. 

Enrico Colombo, CEO Cofely Italia, a declarat: „Știm că Facility 

Management este o activitate suport foarte importantă pentru 

o r i ce  a facere ,  i a r  pent ru  Co fe l y ,  ca re  a re  o  ex - 

periență vastă \n 

domeniu, a repre-

zentat un suport 

important de creș-

tere.  Dezvoltăm 

constant noi pro-

duse ș i  serv ic i i 

pentru a optimiza 

costuri le și a le 

permite clienților 

să se concentreze 

pe activitățile lor 

de bază“.
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An Overview of the Romanian Energy Mar-
ket. Present and Future. 

The global energy market is under ongoing 
transformation: consumption decline in 
developed economies following the de-
crease of energy intensive industrial capa-
cities as well as of the purchasing power, 
increase of the demand in emerging econo-
mies, shifting of the production towards 
renewable sources… 
The present and future outlook of the Romanian 
energy market was the focus of the seventh 
edition of the Oxygen Conference organized by 
GDF SUEZ Energy Romania in October 2014 in 
Bucharest.

Who could still stop consumption decline?
Statistics show that energy consumption 
decreased by approximately 14.5% in
2011-2013 (three times more than the EU aver-
age) while in 2014 the figures were stagnant 
and an upward trend could be resumed pro-
vided the authorities take the necessary admi-
nistrative decisions. Political instability leading 

to forex volatility, the uneven evolution of 
import prices triggered by the economic crisis 
and international politics, plus a real economic 
transformation with a new focus on 
cost efficiency and a decrease of the 
weight of energy intensive industries 
as well as climate factors are among 
the main causes of this situation.

How efficient would the gas market 
liberalization be?
In 2012, Romanian legislation provided 
for the gas market liberalization calen-
dar but important steps still need to be 
done in terms of market adjustment 
(lack of additional storage capacities, 
small number of producers able to participate 
in the liberalized market, export issues, lack of 
a spot market…).

Limited interconnections and market 
impact 
In order for a spot market to be operational but 
also in view of a competitive environment 
where customers could be offered the best 

prices and predictability, transmission infra-
structure should also allow for gas imports from 
Western European pipelines. 

Economic performance also depends on 
energy efficiency
Energy efficiency is becoming more and more 
a priority for the Romanian industry looking for 
European customers. Production costs includ-
ing energy expenses need to be strictly con-
trolled by companies wishing to perform at 
least at the same level as their European com-
petitors. 

Romania needs to restore trust in order to 
boost investments in the energy field
The energy sector in Romania is rapidly chang-
ing. Natural gas price deregulation for business 
customers, the right energy mix, specific legisla-
tive or regulatory measures, investments, the 
Nabucco project are a few of the topics we 
decided to discuss with Eric Stab, Chairman & 
CEO of GDF SUEZ Energy Romania.

Being the CEO of a large energy company is 
quite a challenge in today’s economic and 
social context. What are the main aspects 

you pay attention to these days? 
E.S.: First of all, we keep a constant and effective 
dialogue with our strategic partners: natural gas 
producers, importers, Transgaz, and public 
authorities. The second aspect requiring our 
attention is the legislative and regulatory con-
text. In our view, long term predictability and 
stability as well as permanent dialogue with 
market players are sine qua non conditions for 
future investments. Last but not least, the third 
major topic is the company’s focus on its contri-
bution to the strategic evolution of the Romanian 
energy sector. 

Natural gas price deregulation, es-
pecially for business customers, is 
one of the hottest subjects today. 
What does it mean for our industry?
E.S.: Generally speaking, deregulation 
of gas prices is an unavoidable trend 
that also brings numerous benefits. 
However, special attention needs to be 
paid to the affordability and sustain-
ability of gas bills for final consumers and 
especially for the most vulnerable ones. 
Regarding business customers, we are 

now able to propose a competitive offer named 
GDF SUEZ Clasic with an online version, GDF 
SUEZ e-Clasic, to be exclusively contracted on 
our online platform, Agentia online. 

There was a story named Nabucco. Happy or 
sad end?
E.S.: I would not call it either happy nor sad, but 
maybe just end. Central Europe has other oppor-
tunities to reinforce its energy security. From 
Romania’s perspective, the overall impact of the 
failure is quite limited as the country has its own 
resources. 

I would like you to name 3 elements the 
state’s energy strategists should take into 
account.

E.S.: The three main things I would expect are: 
1. A stable and predictable legal, regulatory and 
fiscal regime in the energy field, providing suffi-
cient incentives to stimulate investments;
2. A gradual but determined move towards a 
functional competitive market;
3. Clear directions as to the energy mix Romania 
is aiming for.

INTERVIEW – Eric Stab, CEO GDF SUEZ Energy Romania
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Piaţa energiei  \n România –
prezent şi perspective
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Piaţa globală a energiei a fost marcată de profunde schimbări \n ultimii ani. Scăde-
rea accentuată a consumului \n economiile dezvoltate ca urmare a reducerii numă-
rului capacităţilor industriale energofage şi a puterii de cumpărare, creşterea 
cererii de resurse energetice \n economiile emergente, dar şi orientarea produc-
ţiei energetice către resurse regenerabile cu scopul de a proteja mediul şi a redu-
ce emisiile de carbon sunt factori ce au determinat schimbări ireversibile pe piaţa 
producătorilor de energie. 
text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK

Natural gas price deregulation, es-
pecially for business customers, is 
one of the hottest subjects today. 
What does it mean for our industry?
E.S.: 
of gas prices is an unavoidable trend 
that also brings numerous benefits. 
However, special attention needs to be 
paid to the affordability and sustain-
ability of gas bills for final consumers and 
especially for the most vulnerable ones. 
Regarding business customers, we are 
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A fi directorul general  al uneia dintre cele mai mari companii 
de energie este o adevărată provocare \n contextul economic 
şi social actual. Mai mult ca niciodată, modificările legislative 
şi de reglementare contribuie semnificativ la evoluţia acestui 
mediu dinamic. Care sunt aspectele principale către care vă 
\ndreptaţi atenţia \n prezent?  

E.S.  Compania noastră se confruntă cu o perioadă plină de 
provocări, care necesită eforturi susţinute şi competen-

ţe solide din partea angajaţilor pentru a menține standardele \nalte 
pentru care suntem recunoscuţi \n livrarea de produse şi servicii. 
Când misiunea ta este, practic, să oferi acces la energie pentru 1,5 
milioane de clienţi casnici şi noncasnici, \n locuinţe, la birou sau \n 
fabrici, este vital să te concentrezi pe securitatea aprovizionării, pe 
de o parte, şi pe furnizarea de produse şi servicii sigure, competi-
tive şi durabile, pe de altă parte.

Pornind de la aceste priorităţi, suntem preocupaţi, printre altele, 
de trei aspecte cruciale. |n primul rând, \ntreţinem un dialog con-
stant şi eficace cu partenerii noştri strategici: producătorii şi 
importatorii de gaze naturale, Transgaz şi autorităţile publice. Al 
doilea aspect care necesită atenţia noastră este contextul legisla-
tiv şi de reglementare, care poate fi destul de instabil, creând un 
sentiment de nesiguranţă continuă \n rândul investitorilor. |n opinia 
noastră, predictibilitatea [i stabilitatea pe termen lung, precum şi 
men]inerea unui dialog permanent cu actorii din piaţă sunt condi-
ţii sine qua non pentru realizarea investiţiilor. Acestea sunt indis-
pensabile pentru relansarea economică, pentru sănătatea şi 

bunăstarea societăţii.  Dacă \ns` Guvernul alege să adopte măsuri 
importante fără consultarea prealabilă a tuturor actorilor-cheie, 
\ncrederea investitorilor \n România va avea de suferit, la fel şi 
apetitul lor de a-şi cheltui capitalul aici. Şi nu \n cele din urmă, al 
treilea subiect major \n atenţia companiei este contribuţia sa la 
evoluţia strategică a sectorului energetic românesc şi, mai ales, la 
optimizarea mixului energetic al ţării şi la tranziţia energetică pe 
care România o traversează, la fel ca majoritatea celorlaltor state.

Dereglementarea preţurilor la gazele naturale, mai ales pen-
tru consumatorii noncasnici, este unul dintre cele mai actu-
ale subiecte. Ce \nseamnă acest lucru pentru sector?

E.S. Vorbind la modul general, dereglementarea preţului la 
gaze naturale este o tendinţă ce nu poate fi evitată, 

aducând şi numeroase beneficii. Totuşi, trebuie acordată o atenţie 
specială accesibilităţii şi sustenabilităţii facturilor de gaze ale cli-
enţilor finali şi, mai ales, ale celor vulnerabili.

|n ceea ce priveşte segmentul business, suntem foarte activi \n 
această perioadă. După cum ştim,  toţi consumatorii noncasnici 
care beneficiau de preţuri reglementate trebuiau să \ncheie un 
contract de vânzare-cumpărare a gazelor cu furnizorul actual sau 
cu un altul nou până la sfârşitul lunii decembrie 2014, având \n 
vedere că din ianuarie 2015 preţurile reglementate pentru acest 
segment nu mai sunt valabile. Sigur, ne-am pregătit pentru acest 
moment \ncă din 2013 şi astăzi putem propune o ofertă competi-
tivă, denumită GDF SUEZ Clasic, care are și o versiune online,

Sectorul energetic din România se află \n plină schimbare. Dereglementa-
rea preţului gazelor naturale pentru clienţii noncasnici, un mix energetic 
adecvat, măsuri legislative sau de reglementare specifice, investiţii, proiec-
tul Nabucco sunt câteva dintre subiectele pe care am dorit să le discutăm 
cu Eric Stab, Preşedinte Director General GDF SUEZ Energy România.

interviu realizat de Amalia Anghel [i Cristina Popescu
foto Dan Borzan

România trebuie să redevină un
partener de \ncredere pentru a putea 

stimula investiţiile \n sectorul energetic
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„Time passing will not solve our economic issues, 
somebody has to show the way“

Speaking at the seventh edition of the Oxygen Con-
ference, Adrian Vasilescu, Advisor to the Governor 
of the National Bank of Romania, made an overview 
of the Romanian economy in comparison with other 
EU member states.
Three major problems need to urgently be dealt with for 
Romania to resume a healthy economic upward trend: 
a tax policy stimulating work, savings and investments, 
a revenue policy focusing on making the natural con-
nection between productivity and salaries, and an 
employment policy resulting in the creation of a new 
middle class.

From the energy sector perspective, statistics show that 
the energy intensity of the Romanian industry is 
decreasing in the context of a natural evolution of eco-
nomic activities and paving the way for energy players 
towards focusing on middle market customers as well 
as on rural developing areas.

Therefore energy dependency is also decreasing as 
conventional resources are less used and new fields are 
discovered in the Black Sea.   

OPINION

The 7th Edition of the OXYGEN 
Conference

Two hundred guests attended the 
7th edition of the Oxygen Conferen-
ce, a business-to-business event 
organized by GDF SUEZ Energy 
Romania on 15 October 2014.

Moderated once again by PRO TV 
journalist Amalia Enache, the ani-
mated debates focused on the 
major issues of the energy sector 
such as the liberalization of the 
natural gas market, the current 
economic situation and energy 
market trends.

OXYGEN CONFERENCE

37

CONFERIN}A OXYGEN

36

Ajuns` la cea de-a [aptea edi]ie, \n 2014 Conferin]a Oxygen a avut loc pe 
15 octombrie, \n prezen]a a peste 200 de invita]i.
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C
a [i \n cazul edi]iei precedente, [i anul acesta, 
Conferin]a Oxygen a fost moderat` de Amalia 
Enache, jurnalist PRO TV. Cu profesionalismul 
caracteristic, aceasta a reu[it s` creeze o 
atmosfer` degajat` \ntre invita]i, \n contextul 

dezbaterii unor teme importante din domeniul energiei.

Pia]a de energie din România la momentul economic 
actual
Ziua discu]iilor pe teme de energie a fost deschis` de Eric Stab, 
Pre[edinte Director General GDF SUEZ Energy România, care 
le-a vorbit celor prezen]i despre liberalizarea pie- 
]ei de gaze naturale, din perspectiva GDF SUEZ Energy Româ-
nia, un subiect de actualitate \n domeniu. Urm`torul invitat care 
a luat cuvântul a fost R`zvan-Eugen Nicolescu, Ministru Delegat 
pentru Energie, domnia sa sus]inând o prezentare despre 
tendin]ele \n energie \n Europa vs. România [i despre pia]a 
unic` european` de energie. Adrian Vasilescu, Consilierul 
Guvernatorului B`ncii Na]ionale, a captivat audien]a prin abor-
darea aspectelor economice ale sectorului energetic. Prezen-
tarea sus]inut` de Petru Ion V`duva, Director General Societa-
tea Na]ional` de Transport Gaze Naturale TRANZGAZ, a avut 

ca subiect: TRANSGAZ – veriga important` a sistemului euro-
pean de transport de gaze naturale. 
|n timpul acestor dezbateri, invita]ii au fost foarte implica]i, 
dovad` c` energia este un subiect de interes, iar problematici-
le aduse \n aten]ia participan]ilor r`spund nevoii de a se informa 
despre cele mai recente tendin]e din acest sector.

|n partea a doua a conferin]ei a fost supus aten]iei publi-
cului un subiect de actualitate: liberalizarea pie- 
]ei de gaze naturale
Speakerii acestei ediţii a conferinţei au fost: Eric Stab, Preşe-
dinte Director General GDF SUEZ Energy România, Răzvan 
Eugen Nicolescu, Ministrul Delegat pentru Energie, Adrian 
Vasilescu, Consilierul Guvernatorului BNR, Petru Ioan Văduva, 
Director General Transgaz, Gabriel Florea, Director Mari Clienți 
GDF SUEZ Energy România, Adina Susanu, Director General 
Adjunct Distrigaz Confort, Cristian Popescu, Director General 
Cofely Building Services & Maintenance, Cristian Dandu, Direc-
tor Marketing & Vânzări GDF SUEZ Energy România. Invitatul 
special a fost Dan Puric, actor, eseist și regizor, pe care l-am 
văzut \n numeroase piese de teatru, pantomimă sau \n specta-
cole de televiziune. 

Conferin]a OXYGEN
Edi]ia a VII-a

text SIMONA GEORGESCU foto DAN BORZAN
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INDIVIDUAL HOUSEHOLD HEATING SYSTEMS – GAS 
FIRED BOILERS

In Romania, individual household gas fired heating 
systems record spectacular progress thanks to the 
development of natural gas distribution networks.
Among individual household heating options, gas fired boi-
lers are rated among the most efficient choices given their 
advantages in terms of heat yield, independence, comfort 
and reliability. 

Choosing the right boiler
Boilers are designed to suit any needs: natural or forced 
draft types, wall-mounted or floor-standing, using condensa-
tion… Customers’ choice should be guided by their specific 
home heating requirements (total area, insulation, number 
of simultaneous hot water users, and many other factors).

GDF SUEZ Energy Romania can help  
The company website www.gdfsuez.ro provides online 
customer support and extensive guidance for choosing the 
right boiler. You may also apply for the company’s boiler 
replacement program developed in partnership with three 
of the main European manufacturers. 

ENERGY SAVINGS
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ECONOMIE DE ENERGIE
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text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCK

|n România, conceptul de \ncălzire individuală pe bază de gaze naturale a cunoscut o creştere spectaculoasă 
odată cu dezvoltarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale. |n plus, adaptarea legislaţiei din Uniunea 
Europeană la cea românească a permis libera circulaţie a echipamentelor termice \ntr-o Piaţă Unic` Europeană, 
bazată pe armonizare tehnică. Astăzi, oferta de echipamente termice pentru \ncălzirea locuinţei este foarte 
mare şi variată. 

|NCĂLZIREA
CU CENTRALĂ TERMICĂ

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (21)/2014

A 
chiziționarea unei centra-
le termice \n funcție de 
nevoi nu este o decizie 
ușoară dacă nu ai cunoș-
tințele necesare \n acest 

domeniu, fie că este vorba despre o 
centrală termică individuală sau despre 
\ncălzire centralizată. |n cazul unei 
locuințe, \ncălzirea cu centrală termică 
pe bază de gaze naturale este una din-
tre cele mai eficiente metode. Randa-
mentul obținut prin montarea sa \ntr-un 
apartament de bloc este mult mai efi-
cient \n raport cu alte sisteme de \ncăl-
zire, unde sursa de producere a energi-
ei se află la mare distanţă de locuinţă. 
Astfel, pierderile de energie care apar 
pe traseul de distribuţie a agentului 
termic sunt mult diminuate datorită 
distanţelor mici de la sursă la calorife-
re, fiind vorba de doar câţiva metri de 
traseu al conductelor. Dacă la acestea 
se adaugă și independenţa, confortul, 
fiabilitatea, putem spune că centralele 
termice pe bază de gaze naturale au 
devenit prima alegere și \n cazul secto-
rului rezidenţial, care a adoptat această 
soluţie alternativă la \ncălzirea centra-
lizată. Mai mult, \n acest caz, unde 

consumul de energie termică este mult 
mai mare, \ncălzirea pe bază de gaze 
naturale permite utilizarea unui sistem 
energetic cu timp de răspuns mic la 
nevoile utilizatorului. 

Cum se alege centrala termică 
potrivită?
Pentru a putea lua o decizie corectă \n 
privința achiziționării unei centrale ter-
mice, trebuie cunoscute câteva detalii 
despre felul \n care aceasta funcțio-
nează:
— centrala cu tiraj natural are o cameră 
de ardere deschisă, astfel \ncât aerul 
necesar arderii este aspirat din \ncăpe-
rea unde este amplasată centrala. Din 
acest motiv, această \ncăpere se pre-
vede cu priză de aer;
— centrala cu tiraj forţat are o tubulatu-
ră concentrică de tip tub \n tub, cu a- 
jutorul căreia aerul necesar arderii 
combustibilului gazos este preluat din 
exteriorul \ncăperii unde este montată 
centrala. Pentru a prelua aerul \n came-
ra de ardere, aceasta este etanşă. Este 
vorba despre o soluţie constructivă a 
centralei gra]ie c`reia poate fi montată 
\n \ncăperi mici;

— pentru locuinţele rezidenţiale se 
recomandă centralele murale (de pere-
te) cu tiraj forţat;
—  pentru case, vile cu suprafeţe mari 
se recomandă centralele de pardosea-
lă, deoarece au puteri mai mari, nece-
sare pentru a asigura \ncălzirea cores-
punzătoare acestor suprafeţe;
— centralele care funcţionează pe prin-
cipiul condensării recuperează o parte 
din vaporii de apă din gazele de ardere 
\ntr-un schimbător de căldură. Conden-
sarea se produce numai dacă tempera-
tura apei din circuitul termic are o va-
loare mai mică de 55°C pe circuitul de 
retur, condiţie necesară pentru produ-
cerea condensării. Avantajul principal 
\l reprezint` consumul redus de com-
bustibil şi randamentele mari. Totuşi, 
condensarea nu se poate produce 
decât prin supradimensionarea corpu-
rilor radiante (calorifere), astfel \ncât să 
se producă scăderea temperaturii a- 
gentului termic la valori sub 55°C. Din 
acest motiv, asemenea centrale termi-
ce sunt potrivite pentru locuinţe cu 
suprafeţe mari ale camerelor.
De asemenea, foarte important` \nain-
te de a achiziționa o centrală termică 

este cunoașterea necesarului termic al 
locuinţei. Acesta se stabilește printr-un 
calcul realizat de către o firmă proiec-
tantă, \n conformitate cu standardul \n 
instalaţii SR 1907-3. Pentru a oferi o 
valoare foarte precisă a necesarului de 
căldură, algoritmul de calcul ţine cont 
de gradul de izolaţie a locuinţei, de 
orientarea cardinală şi de multe alte 
variabile. |n cazul unui apartament de 
bloc se poate folosi şi metoda pe bază 
de indici, caracteristici pentru clădiri cu 
diferite destinații. 
|n cazul \n care nu știm necesarul ter-
mic al locuinţei, la un apartament de 
bloc, trebuie să ţinem seama de urmă-
toarele aspecte:
— o centrală termică de 24 kW poate 
asigura \ncălzirea unor suprafeţe de 
până la 180 m², cu o baie şi o bucătărie;
— pentru locuințe cu mai mult de o baie 
şi o bucătărie se poate opta pentru o 
centrală cu boiler \ncorporat sau pentru 
una mai mare, de 28 kW;
— pentru case mari, vile, pensiuni cu 
suprafeţe de \ncălz it  de peste 
200 - 240 m², se recomandă centrale 
cu puterea de 32 kW [i mai mult;
— numărul de consumatori simultani de 
apă caldă este un criteriu important de 
luat \n calcul. Cu cât există mai mulți, 
cu atât puterea centralei trebuie să fie 

mai mare, pentru a furniza necesarul de 
apă caldă de consum.
Pentru a lua mai ușor o decizie \n privin- 
]a alegerii centralei termice potrivite, 
pe site-ul www.gdfsuez.ro pute]i s` 
realiza]i o simulare online [i, de aseme-
nea, s` desc`rca]i un ghid complet, cu 
toate informa]iile necesare.

Centrale termice prin GDF SUEZ 
Energy România
GDF SUEZ Energy România a dezvoltat 
un program de \nlocuire a centralelor 
termice \n parteneriat cu trei dintre cei 
mai importanţi producători de centrale 
termice din Europa: Viessmann, Ferroli 
şi Immergas. Oferta companiei se adre-
sează clienților care au o centrală ter-
mică mai veche de opt ani şi celor care 
vor să \şi schimbe centrala termică, 
dacă aceasta nu mai funcţionează co-
respunzător. Oferta GDF SUEZ Energy 
România pune la dispoziția celor in- 
teresați centrala termică, kitul de eva-
cuare gaze arse, kitul de montaj stan-
dard şi instalarea. Punerea \n funcţiune 
a centralei este gratuită, iar garanţia 
pentru instalare este de doi ani.
Informații detaliate despre oferta GDF 
SUEZ Energy România pentru centrale-
le termice se găsesc pe site-ul compa-
niei, www.gdfsuez.ro n

CONFORT TERMIC 
ȘI SIGURANȚĂ

Pe lângă aspectele tehnice, \n cazul 
alegerii unei centrale termice tre-
buie acordată o atenție deosebit` 
și gradului de confort și siguranță 
pe care \l asigură:
•  Capacitatea centralei termice de 
furnizare a apei calde – evitaţi ris-
cul neplăcerilor apărute ca urmare 
a unei cantităţi prea mici de apă 
furnizată comparativ cu nevoile 
familiei dumneavoastră;
•  Randamentul şi eficienţa energe-
tică a centralei termice – reduceţi 
costurile cu energia;
•  Sistemul de informare şi diagnoză 
– sunteţi permanent la curent cu 
starea de funcţionare a echipamen-
tului şi controlaţi eficient opţiunile 
alese pentru funcţionarea sa, la un 
anumit moment;
•  Modalitatea de instalare, design şi 
ergonomie –  alegeţi o centrală 
potrivită arhitecturii casei, care să 
nu ocupe spaţiu excedentar, cu 
design plăcut şi uşor de montat;
•  Siguranţa \n exploatare (protecţie 
la \ngheţ, evacuarea gazelor arse, 
protecţie electrică etc.) – evitaţi 
neplăcerile din sezonul rece sau 
riscurile legate de siguranţa cămi-
nului dumneavoastră;
•  Garanţie şi servicii postgaranţie 
– economisiţi sume importante cau-
zate de eventuale defecţiuni ale 
centralei termice.
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„Traversăm o perioadă de tranziţie \ntre 
o criză economică ce s-a \ncheiat şi o 
perioadă de creştere ce nu a \nceput 
\ncă, ceea ce poate \nsemna că factorii 
de decizie aşteaptă ca timpul să rezolve 
problemele esenţiale din economia 
românească, fără să fie nevoie de deci-
zii strategice. Trecerea timpului nu ne 
rezolvă problemele economice, trebuie 
ca cineva să decidă \ncotro ne \ndrep-
tăm“, a afirmat Adrian Vasilescu \n 
timpul Conferinței Oxygen. Conform 
datelor supuse dezbaterii de către con-
silierul guvernatorului BNR, sunt trei 
urgenţe de rezolvat \nainte ca econo-
mia să reintre pe un curs de creştere 
sănătoasă, prin care să fie dezvoltată 
din nou clasa de mijloc, dar de această 
dată printr-o evoluţie firească, bazată 
pe productivitate şi performanţă. Prima 
urgenţă ar fi o politică fiscală prin care 
să fie stimulate munca performantă, 
economisirea şi investiţiile. A doua se 
referă la o politică a veniturilor ferm 
orientată către asigurarea corelaţiei 
normale \ntre productivitate şi salarii, 

ca bază pentru o activitate eficientă. 
Ultima, dar nu cea mai puţin importan-
tă, este politica ocupării forţei de 
muncă destinată formării unei noi clase 
de mijloc, care să contribuie la dinami-
zarea societăţii.

Ce perspective are sectorul 
energetic
Conform datelor analizate de Direcţia 
de Studii din cadrul Băncii Naţionale a 
României, care a utilizat datele Eurostat 
pentru această analiză, consumul de 
energie din ţara noastră a suferit o scă-
dere considerabilă a intensităţii ener-
getice, România fiind poziţionată pe 
locul trei \ntre statele din Uniunea 
Europeană \n această privinţă, după 
Bulgaria şi Estonia. |n perioada 2001-
2012, intensitatea energetică a scăzut 
\n România cu aproximativ 34%, moti-
vele acestei situații fiind diverse. O 
primă cauză responsabilă pentru aceas-
tă scădere ar fi ponderea pe care o au 
industriile cu un consum energetic 
peste medie \n Valoarea Adăugată 

Brută (VAB), pondere ce a scăzut de la 
21%, \n anul 2000, la 12%, \n anul 2012. 
|n aceeaşi perioadă de referinţă, pon-
derea industriilor cu un consum mediu 
de energie a crescut cu 9 procente. O 
altă cauză ce a determinat scăderea 
intensităţii energetice \n industria pre-
lucrătoare se constituie din câştigurile 
de eficienţă energetică obţinute de 
companiile care au realizat investiţii \n 
tehnologie nouă. Sunt cuprinse aici \n 
mod special companiile din industria de 
prelucrare a ţiţeiului, metalurgia, chi-
mia şi petrochimia. Datele prezentate 
de Adrian Vasilescu pe baza analizei 
realizate de Direcţia de Studii a BNR 
relevă cu certitudine o tendinţă de 
dezvoltare a industriilor cu consum 
mediu de energie şi o restrângere a 
activităţilor \n industriile energofage. 
Această tendinţă, subliniată de consili-
erul guvernatorului BNR ca fiind una de 
reaşezare a activităţilor economice, şi 
nicidecum una de dezindustrializare, 
are rolul de a poziţiona România \n 
rândul ţărilor cu profil manufacturier 

din Uniunea Europeană. Pentru ope-
ratorii din sectorul energetic, o astfel 
de tendinţă se poate interpreta printr-o 
dezvoltare a serviciilor pe segmentul 
consumatorilor medii, cei care vor 
susţine cel mai probabil creşterea 
indicatorilor macroeconomici \n anii 
următori. Pe de altă parte, mediul 
rural poate reprezenta o sursă im-
portantă de creştere a consumului 
de resurse energetice. Dezvoltarea 
activităţilor \n agricultură, \n mai 
mulţi ani succesivi, va conduce impli-
cit la dezvoltarea atelierelor meşte-
şugăreşti, dar şi la creşterea venitu-
rilor gospodăriilor populaţiei din me-
diul rural. Asta \nseamnă că nevoia 
de resurse energetice va fi mai mare 
\n mediul rural atât \n zona firmelor 
mici şi mijlocii, cât şi \n cea a consu-
mului casnic.

Dependenţa energetică
– \n scădere 
Conform analizei realizate de Direc-
ţia de Studii a BNR, consumul de 

energie electrică \n economie a scă-
zut cu 7,4% \n perioada 2011-2013, 
de la aproximativ 63 miliarde kWh, \n 
2011, la circa 58 miliarde kWh \n 
2013. |n paralel cu această scădere 
a avut loc şi o reconfigurare a pro-
ducţiei de energie, prin creşterea 
producţiei de energie electrică hidro 
şi a energiei eoliene. Concomitent, 
producţia de energie electrică din 
termocentralele clasice a scăzut cu 
6,3 miliarde kWh \n 2013, compara-
tiv cu 2011. Această scădere de 
producţie \n termocentrale induce o 
nevoie \n scădere de păcură, cărbu-
ne sau gaze naturale utilizate pentru 
ardere \n aceste termocentrale şi 
implicit o dependenţă mai mică de 
importurile de gaze naturale. Depen-
denţa energetică de importuri va fi \n 
scădere şi \n următorii ani, deoarece 
ritmul \n care sunt descoperite noi 
zăcăminte \n Marea Neagră este mai 
alert decât ritmul de dezvoltare a 
consumului industrial \n zona marilor 
consumatori de energie.
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„Trecerea timpului nu  
ne rezolvă problemele  
economice, trebuie ca  

cineva să decidă  
\ncotro ne \ndreptăm“

interviu de CAROL POPA foto DAN BORZAN

Prezent \n calitate de speaker la a şaptea ediţie a Conferinţei Oxygen, consilierul guvernatorului Băncii Naţiona-
le a României, Adrian Vasilescu, a prezentat o imagine de ansamblu a economiei româneşti \n concordanţă cu 
evoluţiile altor state din Uniunea Europeană şi a sugerat care ar fi problemele pe care societatea şi administraţia 
ar trebui să le pună pe agenda de priorităţi, pentru ca România să obţină \n următorii ani o creştere economică 
solidă, bazată pe productivitate şi pe creşterea veniturilor populaţiei ca rezultat al performanţelor economice. 
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Ivanpah Solar Electric Generating System 
– world’s largest solar thermal farm

Located in the Californian Mojave Desert 
and built on approximately 14.2 km², the 
Ivanpah solar farm will power 140,000 
California homes. It is currently the 
world’s largest solar farm and American 
engineers have already tested its opera-
tional readiness.
The $2.2 billion investment is owned by 
BrightSource, NRG Energy and Google. The 
park is designed to deliver 377 MW (net).

Unique Technology
Over 300,000 software controlled mirrors 
track the sun and reflect the sunlight to 
boilers that sit atop three 45 floor tall to-
wers, raising temperatures to 1,400 degrees 

Fahrenheit and producing steam that spins turbines that generate electricity. 

State’s involvement
In 2011, the Invanpah project was granted 
a $1.6 billion construction loan by the 
Federal Energy Department and is just one 
of the seven solar farms to be commis-
sioned in California in an attempt to make 
the USA an important solar energy source.

Environment
With Mojave Desert being one of the 
world’s best solar energy resources but 
also home to many animal species such as 
tortoises, environmentalists and govern-
ment agencies need to work together to 
find the best areas for the building of solar 
or wind farms that do not endanger ecosys-
tems. 

More good deeds! Another completed 
healthcare project

Our CSR projects are proof of our 
belief in giving a spark of energy 
wherever it is needed.

GDF SUEZ Energy Romania and Daru-

ieste Viata Association completed a new 
€235,000 project resulting in the open-
ing of a new operating room at the 
Bucharest University Hospital. The newly 
purchased state-of-the-art laparoscopic 
equipment will allow for doubling the 
number of surgical interventions and for 
faster patient post-operative recovery.

I experienced two earthquakes while pre-
senting the news!

Amalia Enache is a talented TV professional 
with no airs and graces.

How does a small town born girl manage to 
keep her smile and fresh style in such a 
stressful city as Bucharest?
A.E.: I love metropolises and the obvious Eas-
tern-Slavic-Latin flavors of Bucharest!

Do you think success changed you?  
A.E.: I am a rational, matter of fact person, walk-
ing the same streets and sharing the same 

experiences as any other Romanian.

Tell us about those difficult times in the 
news studio…
A.E.: Well, I experienced two live earthquakes, 
presented many breaking news, reported live in 
stressful, violent, tiring conditions, but I ma-
naged everything while gathering experience 
and feeling like an actor on stage.

As a child, were you dreaming of becoming 
a journalist?
A.E.: I grew up at the countryside in the Com-
munist times, I had no idea what a journalist 
was. Later I never regretted my career choice.   

TOP TECHNOLOGY

SERVING THE COMMUNITY

ALTERNATIVES: Amalia Enache
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text SIMONA GEORGESCU foto www. babcockranchflorida.com, SHUTTERSTOCK

Situat \n Deșertul Mojave, din California, parcul solar Ivanpah ocupă o suprafață de 14,2 km² și va reuși să 
alimenteze 140.000 de locuințe din California. Este cel mai mare parc solar \n acest moment și inginerii 
americani au testat deja punerea sa \n funcțiune.

Ivanpah Solar Electric
Generating System 
Cel mai mare parc fotovoltaic din lume
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te doar \n timpul zilei, cât timp soarele 
se află pe cer. Această procedură ter-
mală ajută \ns` la depozitarea căldurii \n 
cuve mari, cu sare topită, procedură care 
permite producerea de electricitate timp 
de câteva ore după apusul soarelui.
Când are loc acest fenomen, parcul 
solar acționează ca unul termal, ceea 
ce \nseamnă că poate fi flexibil, con-
trolabil și generează electricitate a- 
tunci când este nevoie. 

IMPLICAREA STATULUI
Parcul Ivanpah, care a primit 1,6 mili-
arde dolari garanție de la Departamen-
tul Federal de Energie \n 2011, este 
doar unul din cele șapte parcuri solare 
programate să fie puse \n funcțiune \n 
California, cu scopul de a transforma 
SUA \ntr-o sursă importantă de energie 
solară. Iar acest obiectiv este susținut 
și de legile menite să promoveze ener-
gia regenerabilă. |n California, \n urma 
unei măsuri promovate de guverna-

torul Jerry Brown \n anul 2012, 33% 
din consumul de electricitate trebuie 
să fie din ferme solare, eoliene sau alte 
energii regenerabile.

PROTEJAREA MEDIULUI
|n ciuda faptului că este cel mai mare 
parc solar din deșert, aflat pe un teren 
federal deținut de Bureau of Land 
Management, nu lipsesc provoc`rile. 
|ntr-adevăr, Mojave Desert este una 
dintre cele mai bune resurse solare din 
lume și se află oarecum \n apropiere de 
orașe, precum Los Angeles, care au 
nevoie de electricitate, dar o parte din 
deșert reprezintă locul \n care trăiesc 
numeroase specii de animale. Iar zona 
\n care a fost construit parcul Ivanpah 
era populat` de foarte multe broaște 
țestoase. |n clipa \n care a fost anun-
țat` apari]ia acestui parc, grupul pen-
tru protecția mediului din Los Angeles, 
Center of Biological Diversity, a inițiat 
mișcări de protest \mpotriva sa. Abia 

după ce acesta a fost redus ca mărime 
a obținut permisiunea de a se \ncepe 
construirea. De altfel, \n California, a- 
gențiile guvernamentale și grupurile 
care luptă pentru protecția mediului 
lucrează \mpreună pentru găsirea, \n 
Deșertul Mojave, de zone potrivite 
pentru construirea de parcuri solare 
sau eoliene, \n acord cu protejarea 
speciilor care trăiesc \n acest loc.

P
roiectul Ivanpah, o investiție 
de 2,2 miliarde dolari, a 
fost programat să producă 
electricitate la finalul anului 
2014, conform declarațiilor 

lui Joseph Desmond, vicepreședintele 
companiei BrightSource Energy, din 
Oakland, dezvoltatorul parcului solar. 
Parcul este deținut de BrightSource, 
NRG Energy și Google, și a fost con- 
struit de Bechtel. Electricitatea produ-
să de acest parc solar va fi gestionată 
de Pacific Gas și Electric, \n zona 
Californiei de Nord, și de Edison, \n 
cea a Californiei de Sud. Pentru \nce-

put, parcul este proiectat să producă 377 
MW net, ceea ce \nseamnă suficientă 
electricitate pentru 140.000 de case. 
Practic, este vorba despre aceeași 
cantitate pe care o realizeaz` o cen-
trală medie pe bază de gaze naturale. 

MECANISM SPECIAL DE 
FUNCȚIONARE
Parcul solar din deșertul californian a 
fost realizat după un plan de func-
ționare diferit de cel după care „lucrea-
ză“ cele mai multe parcuri de acest 
gen. Astfel, la fiecare din cele trei 
unități ale parcului, \ntre 100.000 și 

120.000 de oglinzi sunt așezate \n mod 
circular \n jurul unui turn, \nalt cât o 
clădire de 45 de etaje, iar \n vârful său 
se află un boiler. Oglinzile sunt contro-
late de computer, care le mișcă \n 
timpul zilei asemenea florii-soarelui, 
astfel \ncât să capteze mereu razele 
soarelui și să le trimită către boiler (un 
dreptunghi uriaș, construit din oțel). 
Scopul lor: să \ncălzească aburul din 
interior la o temperatură de 1.400 
grade Fahrenheit, adică apa din acest 
boiler va fi de șase ori mai fierbinte 
decât \ntr-unul normal. Prin această 
procedură, aburul va declanșa o turbi-
nă ce va genera electricitate. Pentru  
\nceput, a fost pusă \n funcțiune doar 
Unitatea 1, urmând ca, după ce aceas-
ta va \ncepe să emită electricitate, și 
celelalte două unități ale parcului să  
acționeze după aceeași procedură. 
Tehnologia se numește concentrarea 
soarelui prin efect termal și este dife-
rită de cea folosită \n mod obișnuit \n 
cazul panourilor solare, care folosesc 
instalații ce transformă soarele \n elec-
tricitate printr-o reacție chimică. Ase-
menea parcuri mai există \n Abu Dhabi 
și Spania. Această tehnologie a fost 
preferată \n cazul parcului Ivanpah 
pentru că astfel se poate produce elec-
tricitate și după apusul soarelui. Par-
curile solare clasice produc electricita-

Proiectul Ivanpah,  
pe scurt
Locație:
Ivanpah Dry Lake, California

Mărime:
14,2 km² 

Producție de energie:
377 MW

Număr de case alimentate anual:
140.000 (California)

pot să mă spri j in necondiț ionat și 
\nțeleg viața așa cum e ea, cu bune și 
cu rele. Cred că se numește maturita-
te și e tocmai suma experiențelor grele.  

Te visai jurnalist \n copilărie?

A.E. Nu știam ce \nseamnă, eu am 
copilărit \n perioada comunistă 

la țară, nu aveam această noțiune. Prima 
dată când am auzit de la tatăl meu cuvân-
tul ziarist am crezut că e omul care vinde 
ziare. |n adolescență am scris la revista 
liceului, așa că am aflat pe pielea mea ce 
\nseamnă. Și nu, nu am avut nici măcar 
o secundă \n care să regret ce am ales. 
Dacă aș fi avut, cu siguranță aș fi mers mai 
departe și aș fi făcut altceva, eu așa sunt. 

Ai o experienta vasta in jurnalismul de 
televiziune. Care a fost subiectul care te-a 
impresionat cel mai mult?

A.E. Probabil că aș putea să dau un 
exemplu din fiecare zi din cei 17 

ani de când fac această meserie. Mă impre-
sionează profund mișcările care schimbă 
cursul istoriei, de pildă. Emoțiile colective. 
Momentele \n care oamenii sunt uniți și buni. 
Solidaritatea, momentele \n care ne pasă 
unii de alții.

Unii spun că nu fac niciodată compromi-
suri pentru propria lor cariera. Tu ai face? 
De ce? Când?  

A.E. Nu e nevoie de compomisuri \n 
carieră. Mi-am compromis doar 

orele de odihnă, adesea, dar câtă vreme așa 
am simțit să fac, \nseamnă că n-a fost un 
compromis, ci o alegere. N-am ales \mpotriva 
voinței mele, nu știu cum e. Am o relație foar-
te puternică cu libertatea mea, n-ar fi ușor să 
o șubrezească ceva.

Ce te deranjeaza cel mai mult la lumea 
mondena actuala? 

A.E. Nu mă deranjează nimic. Eu iau 
lumea așa cum e ea, nu mă plâng 

că „vai, ce nenorocire de vremuri!“. Gura 
lumii are tendința adesea să vulgarizeze 
totul, dar dacă există public și curiozitate 
pentru așa ceva, nu e treaba mea. Fieca-
re să-și trăiască viața cum consideră de 
cuviință, monden sau nemonden. Câinii latră, 
caravana trece, eu asta știu sigur. Și când 
\nchizi seara ușa după tine, ești tu cu tine 
și cu ai tăi, fără cei care te-au judecat o zi 
\ntreagă. Nimeni nu vine să trăiască \n locul 
tău. Suntem niște oameni, cu niște vieți. Pe 
mine mă interesează să o trăiesc pe a mea 
cât mai autentic, atâta tot.

Cum a fost experien]a de a transmite de 
la Vatican alegerea noului Pap`? 

A.E. Este probabil cea mai intensă 
transmisiune pe care am făcut-o, 

eu așa am simțit-o. E o emoție uriașă să fii \n 
mijlocul unei piețe cu zeci de mii de oameni 
care \ndurau frigul și ploaia \n așteptarea 
fumului alb și e o emoție copleșitoare ca un 
moment ce va rămâne \n istorie să se petrea-
că sub ochii tăi și să-l povestești oamenilor 
atunci, \n direct.

Cum faci să arați atât de bine? Cum te 
menții \n formă? Există un mod special 
de a-ți menține silueta? Faci sport, ai un 
program de sală, ții diete? 

A.E. Mulțumesc că mă vedeți așa. 
Mănânc echilibrat, din toate, 

n-am făcut niciodată excese, n-am mai ținut 
o dietă de vreo 12 ani, dar nu mă omor după 
dulciuri, fac yoga, merg pe jos, iubesc cu 
toată ființa mea când iubesc și trăiesc cu 
poftă, e singurul meu mare secret.

Proiecte de viitor, profesional vorbind. 
Care ar fi ele? Dar personal, ce speri să-ți 
aducă 2015? 

A.E. Suntem mai puțini liberi când ne 
facem planuri mari, de orice fel. 

|mi trăiesc viața liber și iau deciziile pas cu 
pas, fără mari proiecte.

Știu că vrei să devii un journalist autor, 
ca ești una dintre vedetele talentate care 
cochetează cu scrisul. Ce pregătești, cu 
ce ne vei uimi? 

A.E. Eu nu știu că vreau să devin jur-
nalist autor :) Cred că n-aș avea 

niciodată curajul să public o carte, cum n-aș 
avea niciodată curajul să joc \ntr-un film, 
deși mi-aș dori. Dar niciodată, să nu spui 
niciodată, nu?!

ALTERNATIVE: Amalia Enache 
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interviu de ADRIAN C|L}AN foto ARHIVA PERSONAL~

„ Am trăit două cutremure  
\n direct \n platoul știrilor“ 

Amalia Enache nu este o vedetă. O spune chiar ea. Este un profesionist al televiziunii, fără fiţe 
şi fasoane, care atrage priviri şi aplauze, dar care, discretă şi talentată, \şi vede de drumul său. 
Vă invităm la un dialog despre viaţa de dincolo de „sticlă“, despre controversele, certitudinile 
şi independenţele unei optimiste fără leac. 

Cum reușește o hunedoreancă să \
și păstreze zâmbetul și prospețimea 
\ntr-un oraș stresant, nebun și polu-
at ca Bucureștiul?

A.E. Sunt o hunedoreancă iubi-
toare de viață, chiar \n forma 

ei mai haotică și alambicată. Nu sunt o 
căutătoare a liniștii, dimpotrivă, \mi plac 
metropolele și chiar amestecul orien- 
talo-slavo-latin care e atât de evi-
dent \n București, \mi place sângele 
năvalnic al bucurește-nilor, mă amuză 
caracteristicile agitate sau sicti- 
rul oamenilor de aici. Sunt ca peștele \n 
apă \n București de când am venit. Am 
trăit \n Hunedoara, \n Timișoara, dar 
m-am regăsit cel mai bine \n București. 
Iar zâmbetul meu este inevitabil, ori- 
unde aș ajunge, pentru că așa \mi place 
să-mi trăiesc viața: cât mai senin, vesel 
cu putință și chiar să o iau ușor peste 
picior.

Simți cumva că succesul te-a schim-
bat? 

A.E.  Nu mi-e clar nici \n ziua 
de azi exact ce e suc-

cesul .  N-am căutat  asta n ic i - 
odată, eu tot ce am vrut a fost 
să fac ce-mi place mie cel mai 
mult. Faptul că am devenit cunos- 
cută s-a \ntâmplat foarte devreme pen-

tru mine, aveam 19 ani când apăream 
prima dată la televizor, așa că eu nu 
știu cum e altfel. Sunt o persoană cu 
picioarele bine \nfipte \n pământ, merg 
pe aceleași străzi și \mpart aceleași 
experiențe de româncă ca toți ceilalți.  
Cât de mult te implici \n alegerea 
subiectelor?  

A.E.  |n alegerea pentru Știrile 
Nopții, mai puțin, este misi-

unea producătorului și a celor care 
formează „creierul“ \n redacția Știrilor 
PRO TV, care la rândul lor gestionează 
subiectele propuse de reporteri. Pen-
tru știrile pe care le prezint la 22:30, 
de luni până joi, eu și colegul meu, 
Cristian Leonte, scriem \n fiecare 
seară câte un editorial cu subiectul 
care nouă ni se pare tema zilei. Și e 
\ntr-adevăr multă altă muncă \n spate. 

Dezv`luie-ne un moment dificil din 
emisiune.

A.E. Am tră i t  două cutre-
mure \n direct \n pla-

toul știrilor (pe care le-am și sim- 
țit), multe momente de breaking news, 
am transmis de pe teren din cele mai 
stresante, violente, obositoare momen-
te, am avut emisii cu probleme tehnice, 
am avut de vorbit despre subiecte care 
mă afectau direct emo-țional, am fost 

\n direct cu febră mare sau apăsată de 
vreo problemă personală. Le-am depă- 
șit pe toate cu ajutorul experienței și, 
exact așa cum face și actorul pe scenă, 
cu conștiința faptului că trebuie să 
rămâi \n rolul tău, indiferent de clocotul 
din interior. 

Dar unul haios de care \ți aduci amin-
te și acum cu hohote de râs? 

A.E. Da, am avut un moment 
\n care trebuia să-i dau 

pasă Corinei Caragea la sport, 
numai că știrea dinainte a fost 
foarte amuzantă, iar Corina râ- 
dea lângă mine cu lacrimi. I-am dat 
legătura \necată de râs, e unul dintre 
puținele momente \n care nu ne-am 
putut controla. Corina râde ca \n dese-
nele animate, \i sar lacrimile din ochi, 
era imposibil să mă mai stăpânesc. 

Ce te-a \mpins să mergi mai departe 
\n momentele dificile?

A.E. Ce nu ne omoară ne 
\ntărește, nu?! Pesem-

ne că am găsit forța să depășesc 
momentele grele fără să știu exact 
cum, uneori. Nu rămân \n drame, așa 
e personalitatea mea, nu mă lamen-
tez, caut mai degrabă soluții, am oa- 
meni care mă iubesc, pe care 
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Via]a merit` o [ans`, iar faptele bune prind via]` atunci când fiecare dintre noi d`ruie[te un strop de energie. 
Acesta este motto-ul platformei de responsabilitate social` lansate anul trecut, iar noi credem cu t`rie acest lucru. 
Cu fiecare proiect de CSR pe care-l finaliz`m ne bucur`m c` putem aduce o contribu]ie la binele semenilor no[tri.
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PENTRU COMUNITATE

Un nou proiect finalizat  
\n domeniul s`n`t`]ii

Faptele bune continu`!

text RAMONA S~R~RESCU foto GDF SUEZ Energy România
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S
ubfinan]area siste- 
m u l u i  p u b l i c  d e 
s`n`tate, lipsa apa-
r a t u r i i  m o d e r n e , 
a  medic i lor  sau a 
ce lo r  foa r te  spe -
cializa]i,  dar [i in- 

s u f i c i e n ] a  s ` l i l o r  d e  o p e r a - 
]ie sunt doar câteva dintre difi- 
cult`]ile cu care se confrunt` sis-
temul medical românesc. Toate 
acestea conduc la prelungirea peri-

oadei de a[teptare pentru pacien- 
]ii care au nevoie de interven]iile 
chirurgicale necesare, fie ele clasice 
sau laparoscopice.

Pentru a veni \n sprijinul acestor 
pacien]i, GDF SUEZ Energy Româ-
nia [i Asocia]ia D`ruie[te Via]` 
au finalizat \mpreun` un nou pro-
iect ce a implicat o finan]are de 
235.000 euro din partea GDF SUEZ 
Energy România. 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 necesare 
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 colo-
noscopic`. Noua aparatur` ofer` [i 
posibilitatea upgrad`rii permanente, 
lucru esen]ial având \n vedere evolu- 
]ia rapid` a tehnologiei medica-
le. |n acest moment, sala de opera- 
]ii este dotat` cu un sistem video care 
permite transmiterea \n direct a inter-
ven]iilor chirurgicale \n sala de curs, 
oferind astfel studen]ilor [i reziden- 
]ilor posibilitatea de a-[i \nsu[i mai bine 
metode [i tehnici specifice 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.
Achizi]ia aparaturii de ultim` 
genera]ie faciliteaz` astfel [i rea-
lizarea de interven]ii chirurgicale 
minim invazive, care permit pacien- 
]ilor o recuperare postoperatorie 
mult mai rapid`.

„Am ales s` sus]inem proiectul «Ener-
gie pentru o [ans` la via]`» deoare-
ce s`n`tatea este foarte impor- 

tant` pentru noi to]i, iar investi]ia com-
paniei noastre \n acest domeniu sper`m 
s` aduc` o schimbare pozitiv` pentru to]i 
beneficiarii proiectului: pacien]ii, care vor 
beneficia de condi]ii medicale mai bune, 
medicii de aici, care vor putea exercita 
un act medical de calitate [i genera- 
]iile de reziden]i care se vor forma \n sec- 
]ia de chirurgie a acestui spital. Este, 
de asemenea, o investi]ie durabil` care 
sper`m s` poat` schimba \n bine via]a 
multor pacien]i care vor fi trata]i aici“, a 
declarat Eric Stab, Pre[edinte Director 
General GDF SUEZ Energy România. 
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interviu de ADRIAN C|L}AN foto ARHIVA PERSONAL~

„ Am trăit două cutremure 
\n direct \n platoul știrilor“

Amalia Enache nu este o vedetă. O spune chiar ea. Este un profesionist al televiziunii, fără fiţe 
şi fasoane, care atrage priviri şi aplauze, dar care, discretă şi talentată, \şi vede de drumul său. 
Vă invităm la un dialog despre viaţa de dincolo de „sticlă“, despre controversele, certitudinile 
şi independenţele unei optimiste fără leac. 

Cum reușește o hunedoreancă să \și 
păstreze zâmbetul și prospețimea
\ntr-un oraș stresant, nebun și polu-
at ca Bucureștiul?

A.E. Sunt o hunedoreancă iubi-
toare de viață, chiar \n forma 

ei mai haotică și alambicată. Nu sunt o 
căutătoare a liniștii, dimpotrivă, \mi plac 
metropolele și chiar amestecul orien-
talo-slavo-latin care e atât de evident 
\n București, \mi place sângele năval-
nic al bucureștenilor, mă amuză caracte-
risticile agitate sau sictirul oamenilor 
de aici. Sunt ca peștele \n apă \n Bu-
curești de când am venit. Am trăit \n Hu-
nedoara, \n Timișoara, dar m-am re-
găsit cel mai bine \n București. Iar zâm-
betul meu este inevitabil, oriunde aș a-
junge, pentru că așa \mi place să-mi tră-
iesc viața: cât mai senin, vesel cu pu-
tință și chiar să o iau ușor peste picior.

Simți cumva că succesul te-a schim-
bat de-a lungul timpului? 

A.E.  Nu mi-e clar nici \n ziua 
de azi exact ce e succe-

sul. N-am căutat asta niciodată, eu tot ce 
am vrut a fost să fac ce-mi place mie cel 
mai mult. Faptul că am devenit cunos-
cută s-a \ntâmplat foarte devreme pen-
tru mine, aveam 19 ani când apăream 
prima dată la televizor, așa că eu nu știu 

cum e altfel. Sunt o persoană cu picioare-
le bine \nfipte \n pământ, merg pe aceleași 
străzi și \mpart aceleași experiențe 
de româncă asemenea celorlalți. 

Cât de mult te implici \n alegerea 
subiectelor?  

A.E.  |n alegerea pentru Știrile 
Nopții, mai puțin, este misi-

unea producătorului și a celor care 
formează „creierul“ \n redacția Știrilor 
PRO TV, care la rândul lor gestionează 
subiectele propuse de reporteri. Pen-
tru știrile pe care le prezint la 22:30, 
de luni până joi, eu și colegul meu, 
Cristian Leonte, scriem \n fiecare 
seară câte un editorial cu subiectul 
care nouă ni se pare tema zilei. Și e
\ntr-adevăr multă altă muncă \n spate.

Dezv`luie-ne un moment dificil din 
emisiune.

A.E. Am trăit două cutremu-
re \n direct \n platoul știrilor 

(pe care le-am și simțit), multe mo-
mente de breaking news, am transmis 
de pe teren din cele mai stresante, vio-
lente, obositoare momente, am avut emi-
sii cu probleme tehnice, am avut de vor-
bit despre subiecte care mă afectau di-
rect emoțional, am fost \n direct cu 
febră mare sau apăsată de vreo pro-

blemă personală. Le-am depășit pe 
toate cu ajutorul experienței și, exact 
așa cum face și actorul pe scenă, cu 
conștiința faptului că trebuie să rămân 
\n rolul meu, indiferent de clocotul meu 
din interior. 

Dar unul haios de care \ți aduci amin-
te și acum cu hohote de râs? 

A.E. Da, am avut un moment
\n care trebuia „să-i dau

pasă“ Corinei Caragea, la Sport, nu-
mai că știrea dinainte a fost foarte 
amuzantă, iar Corina râdea lângă mine 
cu lacrimi. I-am dat legătura \necată de 
râs, e unul dintre puținele momente \n 
care nu ne-am putut controla. Corina 
râde ca \n desenele animate, \i sar 
lacrimile din ochi, era imposibil să mă 
mai stăpânesc. 

Ce te-a \mpins să mergi mai departe 
\n momentele dificile?

A.E. Ce nu ne omoară ne
\ntărește, nu?! Pesemne 

că am găsit forța să depășesc mo-
mentele grele fără să știu exact cum, 
uneori. Nu rămân \n drame, așa e per-
sonalitatea mea, nu mă lamentez, 
caut mai degrabă soluții, am oa-
meni care mă iubesc, pe care pot 
să mă spri j in necondiț ionat și
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\nțeleg viața așa cum e ea, cu bune și cu rele. 
Cred că se numește maturitate și e tocmai 
suma experiențelor grele.

Te visai jurnalist \n copilărie?

A.E. Nu știam ce \nseamnă, eu am 
copilărit \n perioada comunistă 

la țară, nu aveam această noțiune. Prima 
dată când am auzit de la tatăl meu cuvân-
tul ziarist am crezut că e omul care vinde 
ziare. |n adolescență am scris la revista 
liceului, așa că am aflat pe pielea mea ce 
\nseamnă. Și nu, nu am avut nici măcar 
o secundă \n care să regret ce am ales. 
Dacă aș fi avut, cu siguranță aș fi mers mai 
departe și aș fi făcut altceva, eu așa sunt.

Ai o experiență vastă \n jurnalismul de tele-
viziune. Care a fost subiectul care te-a 
impresionat cel mai mult?

A.E. Probabil că aș putea să dau un 
exemplu din fiecare zi din cei 17 

ani de când fac această meserie. Mă impre-

sionează profund mișcările care schimbă 
cursul istoriei, de pildă. Emoțiile colective. 
Momentele \n care oamenii sunt uniți și buni. 
Solidaritatea, momentele \n care ne pasă 
unii de alții.

Unii spun că nu fac niciodată compromi-
suri pentru propria lor carieră. Tu ai face? 
De ce? Când?  

A.E. Nu e nevoie de compomisuri \n 
carieră. Mi-am compromis doar 

orele de odihnă, adesea, dar câtă vreme așa 
am simțit să fac, \nseamnă că n-a fost un com-
promis, ci o alegere. N-am ales \mpotriva vo-
inței mele, nu știu cum e. Am o relație foarte  
strânsă cu libertatea mea, n-ar fi ușor să o șu-
brezească ceva.

Ce te deranjează cel mai mult la lumea mon-
denă actuală? 

A.E. Nu mă deranjează nimic. Eu iau 
lumea așa cum e ea, nu mă plâng 

că „vai, ce nenorocire de vremuri!“. Gura 

lumii are tendința adesea să vulgarizeze 
totul, dar dacă există public și curiozitate 
pentru așa ceva, nu e treaba mea. Fieca-
re să-și trăiască viața cum consideră de 
cuviință, monden sau nemonden. Câinii latră, 
caravana trece, eu asta știu sigur. Și când
\nchizi seara ușa după tine, ești tu cu tine 
și cu ai tăi, fără cei care te-au judecat o zi
\ntreagă. Nimeni nu vine să trăiască \n locul 
tău. Suntem niște oameni, cu niște vieți. Pe 
mine mă interesează să o trăiesc pe a mea 
cât mai autentic, atâta tot.

Cum a fost experien]a de a transmite de 
la Vatican alegerea noului Pap`? 

A.E. Este probabil cea mai intensă 
transmisiune pe care am făcut-o, 

eu așa am simțit-o. E o emoție uriașă să fii \n 
mijlocul unei piețe cu zeci de mii de oameni, 
care \ndurau frigul și ploaia \n așteptarea 
fumului alb, și e o emoție copleșitoare ca un 
moment ce va rămâne \n istorie să se petrea-
că sub ochii tăi și să-l povestești oamenilor 
atunci, \n direct.

Cum faci să arăți atât de bine? Cum te 
menții \n formă?  

A.E. Mulțumesc că mă vedeți așa. 
Mănânc echilibrat, n-am făcut 

niciodată excese, n-am mai ținut o dietă de 
vreo 12 ani, dar nu mă omor după dulciuri, 
fac yoga, merg pe jos, iubesc cu toată ființa 
mea când iubesc și trăiesc cu poftă. E singu-
rul meu mare secret.

Suntem la \nceputul unui nou an. Ce 
așteptări ai la nivel profesional și perso-
nal de la el? 

A.E. Suntem mai puțini liberi când ne 
facem planuri mari, de orice fel. 

|mi trăiesc viața liber și iau deciziile pas cu 
pas, fără mari proiecte.

Ești una dintre vedetele talentate care 
cochetează cu scrisul. Ai scrie o carte?  

A.E. Nu cred că aș avea vreodată 
curajul să public o carte, la 

fel cum n-aș avea niciodată suficientă \n-
credere ca să joc \ntr-un film, deși mi-aș 
dori acest lucru. Dar niciodată să nu spui 
niciodată, nu?!

Există o credință care ți-a marcat viața? 

A.E. |n orice relație sănătoasă cu un 
alt om, eu am de făcut o jumătate 

de drum până la el.
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CALENDAR

CALENDAR DE EVENIMENTE 
PE PIA}A DE ENERGIE

NIKOLA TESLA
Inventator

Voi face lumină electrică, adică lumină, voi 
face asta mişcând o bucată de fier \n faţa 
unui fir de aramă.

CONSTANTIN NOICA
Filosof

Direcţia energiei unei linii orizontale (AB) 
este spre dreapta. Forma de săgeată 
face ca energia să iasă \n afara formei.

ALBERT EINSTEIN
Fizician

Atomul este mai degrabă energie decât 
materie, iar energia atomică este \n special 
materia spiritului.

 10 - 12 MARTIE 2015

 25 - 27 FEBRUARIE 2015

EWEA OFFSHORE 2015, Copenhaga, Danemarca
www.ewea.org/offshore2015
Copenhaga va găzdui \n luna martie a acestui an cea mai 
mare conferință despre energia eoliană. Având drept invitați 
speakeri-cheie și incluzând \n agendă subiecte de discuție 
despre cele mai recente descoperiri ale momentului, scopul 
conferinței este de a asigura o evoluție permanentă \n acest 
domeniu al energiei. 

World Sustainable Energy Days, Wels, Australia
www.wsed.at
Scopul acestei conferințe este acela de a avea o contribuție 
important` la promovarea rolului energiei regenerabile [i a 
eficien]ei energetice. Este un eveniment care are loc de mai 
bine de 20 de ani, exper]i din toat` lumea notând \n mod 
constant \n agend` aceast` conferin]` din Australia tocmai 
datorit` informa]iilor cu care r`mân \n urma ei. De exem-
plu, \n anul 2013, la acest eveniment au participat 750 de 
persoane, din 59 de ]`ri.

Middle East Electricity, Dubai, Emiratele Arabe Unite
www.middleeastelectricity.com
Cel mai mare eveniment dedicat electricității, la care 
vor fi prezenți reprezentanți din toate sectoarele acestei 
zone, precum cele implicate \n generare, transmitere și 
distribuție. Temele pentru cele trei zile de conferință vor 
fi: energia verde, energia solară din Orientul Mijlociu, elec-
tricitatea din Orientul Mijlociu. |n cadrul conferinței vor 
exista 1.300 de expoziții, 40 de seminarii tehnice pe tema 
conferinței și trei conferințe open. 

Energy Construction Forum, Galveston, Texas
www.cvent.com
Conferința este oportunitatea perfectă pentru a descoperi
noile proiecte \n domeniul construcțiilor, cu focus pe impor-
tanța controlului energetic la nivelul clădirilor. La această con-
ferință vor participa atât reprezentanți din domeniul con-
strucțiilor, infrastructurii, cât și din cel al rafinăriilor, pe-
trolului, gazului etc. Un subiect important de discuție aflat 
pe agenda conferinței este modul \n care prețul petrolului 
influențează această piață.

ERCOFTAC Oil, Gas and Petroleum: Best Practice &
Technology Trends, Delft, Olanda
www.globaleventslist.elsevier.com
Scopul acestui seminar este crearea unui grup de interes 
\n zona uleiului, petrolului și gazului. La ediția din acest an, 
organizatorii vor pune accent pe perspectiva industrială și 
academică, prezentările bazându-se pe provocările cu care 
se confruntă \n acest moment companiile petroliere, cele 
mai bune soluții ale comercianților și metodele eficiente și 
sigure de transport pentru aceste substanțe. 
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 3 - 4 MARTIE 2015

 9 - 10 MARTIE 2015

 2- 4 MARTIE 2015 
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Energia din cuvinte
Rezolv` corect puzzle-ul [i vei descoperi, pe vertical`, numele 
de[ertului \n care se afl` cel mai mare parc solar din lume.

1. Ora[ din Germania \n care este construit` cea mai 
mare central` solar` din Europa.
2. Numele conferin]ei organizate de GDF SUEZ Energy 
România \n fiecare an.
3. Weidmann, Președinte Bundesbank, Banca Centrală a 

Germaniei.
4. Amalia ….., jurnalist PRO TV [i moderator al celei de-a 
[aptea edi]ii a Conferin]ei Oxygen.
5. Adrian ….., numele Consilierului Guvernatorului B`ncii 
Na]ionale a României, speaker la cea de-a [aptea edi]ie a 
Conferin]ei Oxygen.
6. Primul gazoduct pe distan]` mare din lume inaugurat 
\n SUA.

Potrivit publica]iei La Tribune, inginerii americani Neil Joseph [i 
Jovi Gacusan, de la NASA, au g`sit o metod` prin care pot per-
fec]iona becul modern. Astfel, \n cazul celor doi ingineri, noul bec 
este comandat de senzori care stabilesc necesarul de iluminat 
artificial al unui spa]iu, \n func]ie de lumina deja existent` (de 
exemplu, amurg) sau de prezen]a unor persoane \n acel spa]iu. 
Cu alte cuvinte, nu exist` un \ntrerup`tor, iar \n clipa \n care intri 
\n \nc`pere se va aprinde becul, acesta luminând \n func]ie de 
necesar [i de ritmul zilei: diminea]a va oferi o lumin` mai rece, 
seara una mai cald`, iar \n cursul zilei una porivit`. La prima uti-

lizare, becul va necesi-
ta o setare, dar odat` 
realizat acest proces, 
el va oferi, din memo-
rie, aceea[i lumin` 
pentru care au fost 
regla]i senzorii. Noile 
becuri se vor numi 
Alba („r`săritul soare-
lui“ \n limba italian`) [i 
vor costa \n jur de 50 
de euro. 

Inspirat de un experiment realizat la [coal`, fotograful Caleb 
Charland, din Bangor, Maine, a realizat proiectul „Back to 
Light“, prin care a pus electrozi \n interiorul unor fructe,
ob]inând astfel becuri care se alimenteaz` singure, scrie
www.descopera.ro. Prin acest proiect, Caleb vrea s` arate 
poten]ialul energi-
ei alternative, cea 
mai simpl` solu-
]ie pentru proteja-
rea planetei [i ob-
] inerea energ ie i 
necesare. Lumina 
ob]inut` prin expe-
rimentul s`u a fost 
suficient` pentru a 
realiza pozele, care 
sunt f`cute \ntr-o
\nc`pere \ntunecat`. 
De altfel, experi-
mentul este foarte 
simplu: un cui galvanizat este introdus \ntr-o parte a fructului, 
iar pe partea cealalt` este introdus` o sârm` de cupru, gene-
rându-se astfel un curent electric destul de slab. Pentru acest 
proiect Caleb a folosit portocale, lime sau mere.

Becuri cu memorie Curent electric din fructe
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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“.

Chestionar OXYGEN
P~REREA 

DUMNEAVOASTR~CONTEAZ~
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