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Gazul natural comprimat, 
un combustibil din ce în ce mai atractiv
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ENGIE vă pune la dispoziție Agenția online Plus, 
locul unde puteți:

 consulta perioada de transmitere index;

 afișa istoricul facturilor în funcție de intervalul selectat;

 genera grafice comparative în funcție de perioada selectată;

 accesa istoricul plăților online;

 descărca factura în format XML.

https://agentia.gdfsuez.ro/ 

Agenția online Plus
Un singur click pentru ghișeul 
dumneavoastră virtual.
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C
ase şi afaceri conectate, care sunt efici-
ente energetic (pag. 36-38) reprezintă 
unul dintre subiectele de actualitate, 

având în vedere tumultul zilnic, în care fiecare 
minut contează. Astfel, pe lângă eficientizarea 
timpului, reuşim să eficientizăm şi costurile, iar 
acest fapt ne permite să adoptăm un stil de 
viaţă sustenabil. Şi pentru că nu putem contro-
la singuri echipamentele de uz casnic sau sis-
temele industriale, avem nevoie de aplicaţii 
care ne fac viaţa mai uşoară (pag. 54-55). Pe de 
altă parte, suntem conştienţi că nu doar digita-
lul furnizează soluţii pentru eficienţă energe-
tică, ci şi alte tehnologii care se răspândesc din 
ce în ce mai mult. Iar aici amintim centralele de 

cogenerare, prin care se poate produce simultan 
atât energie electrică, cât şi căldură (pag. 14-16), 
dar şi gazul natural comprimat, destinat vehicu-
lelor, care devine un combustibil din ce în ce mai 
atractiv (pag. 48-49).

În spiritul acestor tendinţe, ENGIE propune 
clienţilor, pe lângă furnizarea de energie, mai 
multe soluţii de eficienţă energetică, cogenera-
re pentru afacerile mici şi mijlocii, dar şi soluţii 
de monitorizare online a consumurilor de ener-
gie multi-site. Astfel, devenim pentru clienţii 
noştri un furnizor integrat de energie alături de 
care construim parteneriate de succes (pag. 
40-41). Lectură plăcută!

„Complexul solar Noor face parte din 
planul inovativ al AfDB în sectorul 
energetic, în termeni de finanţe şi 
tehnologie. Este un exemplu pentru 
Africa şi întreaga lume despre modul 
în care poţi face schimbări majore 
pentru energie regenerabilă.“

Yacine Fal, reprezentant AfDB în Maroc

„Atâta timp cât educaţia va contribui 
la reglarea vieţii generaţiilor viitoare, 
pentru anul 2025, consumatorul indi-
vidual, educat şi cu posibilităţi finan-
ciare medii, va utiliza energie doar din 
surse nepoluante și va cumpăra un 
minim de aparatură electrocasnică.“

Conf. dr. ing. Mircea Scripcariu

PUNCT DE VEDERE

Energia în era digitală

03

În ultimii ani folosim din ce în ce mai des termeni ca digitalizare, conectivitate, 
internetul lucrurilor, dispozitive inteligente. Toate acestea, combinate cu ideea 
sustenabilităţii şi alături de noile tehnologii, reprezintă ingredientele esenţiale prin 
care putem da naştere unor idei inovatoare în sectorul energiei. De aceea, tema nou-
lui număr al revistei Oxygen este tocmai: energie sustenabilă într-o lume digitală.

VALENTINA GEORGESCU
Editor coordonator 
ENGIE Romania
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O 
investiţie de 1 miliard de euro în industria 
onshore upstream (explorare şi producţie de 
ţiţei şi gaze naturale) asigură un impact direct 

şi indirect semnificativ asupra PIB-ului, numărului de 
angajaţi şi contribuţiilor fiscale la bugetul de stat, 
conform unui studiu KPMG, comandat de Asociaţia 
Română a Companiilor de Explorare şi Producţie 
Petrolieră (ROPEPCA) şi preluat de hotnews.ro. Stu-
diul susţine că o investiţie de 1 miliard de euro aduce 
o contribuţie de 3,2 miliarde de euro în PIB şi apro-
ximativ 45.900 de locuri de muncă nou create sau 
menţinute în economie, reprezentând aproximativ 
15.000 de locuri de muncă în anul de realizare a 
investiţiei şi o medie de aproximativ 3.000 de locuri 
de muncă pe parcursul fiecărui an dintre cei 10 ani 
de producţie. O altă concluzie a studiului este că 
investiţiile în sectorul upstream onshore se transferă 
aproape 1 la 1 în veniturile fiscale ale României, 
generate pe perioada realizării investiţiei şi a obţi-
nerii producţiei. „O investiţie de 1 miliard de euro 
generează o contribuţie a sectorului de 1 miliard de 
euro în veniturile fiscale, într-un interval de 11 ani“, 
arată raportul KPMG. În prezent, în România există 
peste 400 de zăcăminte petroliere şi peste 13.000 de 
sonde active. Pentru menţinerea constantă a nivelu-
lui producţiei de ţiţei şi gaze este nevoie de investiţii 
semnificative.

Î
n perioada 1 aprilie – 31 martie 
2017, gazele din producția 
internă vor acoperi în totalitate 

consumul gospodăriilor şi al ter-
mocentralelor care furnizează a- 
gent termic consumatorilor casnici, 
conform ANRE şi preluat de ener-
gynomics.ro. Autoritatea limitează 
extracția de gaze din depozite la 
40% din consumul lunar total. În 
plus, ANRE se aşteaptă ca la finalul 
lunii octombrie stocul minim pen-
tru cele două categorii de consu-
matori să fie alcătuit în totalitate 
din producție internă. De aseme-
nea, consumul respectivilor consu-
matori este estimat la 42,3 milioa-
ne de MWh, din care 34,8 milioane 
de MWh în lunile de iarnă şi 7,5 

milioane de MWh în cele de vară. 
În 2015, România a consumat 
121,1 milioane de MWh de gaze 

naturale, cu 4,5% mai puțin faţă de 
consumul înregistrat în 2014, con-
form ANRE.

O investiţie de 1 miliard de euro în producţia 
onshore de ţiţei şi gaze generează o contribuţie 
de 3,2 miliarde de lei în PIB

TERMOCENTRALELE ȘI GOSPODĂRIILE VOR
CONSUMA DOAR GAZE DIN PRODUCȚIE INTERNĂ

OXYGEN – PUBLICAȚIE ENGIE – NR. 1(25)/2016

06-10 Stiri.indd   6 08/06/2016   23:01



07

te
x

t 
SI

M
O

N
A

 G
E
O

R
G

E
SC

U
  

fo
to

 S
H

U
TT

E
R
ST

O
C
K

C
apacităţile de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile au 
ajuns la o putere instalată totală de 

5.156 MW la finalul lunii februarie 2016, 
potrivit datelor centralizate de Trans-
electrica şi preluate de energy-center.ro. 
Conform analizei, în sistem existau par-
curi eoliene cu o putere de 3.129 de MW, 
panouri fotovoltaice cu o capacitate to-
tală de 1.338 de MW, microhidrocentrale 
de 586 MW şi proiecte pe bază de bioma-
să cu o putere cumulată de 103 MW. 
Pentru anul 2016, cota obligatorie de 
energie electrică produsă din surse rege-
nerabile de energie, care beneficiază de 

sistemul de promovare prin certificate 
verzi, este de 12,15% din consumul final 
brut de energie electrică, potrivit unei 
Hotărâri adoptate de Guvern în şedinţa 
din 30 decembrie 2015. Cota pentru 
acest an este mai mare decât cea pentru 
2015, care a fost stabilită la nivelul de 
11,9%. Nivelul aprobat al cotei obligatorii 
pentru 2016 are în vedere atingerea 
obiectivului naţional privind ponderea 
energiei din surse regenerabile de ener-
gie în consumul final brut de energie şi a 
fost stabilit în baza scenariilor transmise 
de Autoritatea Naţională de Reglementa-
re în domeniul Energiei (ANRE). 

N
egocierile de la Doha dintre 
marile ţări producătoare de 
petrol pentru a limita producţia 

de ţiţei, desfăşurate pe 17 aprilie, s-au 
încheiat fără vreun acord, conform AFP.
La finalul a şase ore de tratative, 
Mohammed bin Saleh Al-Sada, mini-
strul qatarez al Energiei, a declarat că 
statele respective, membre şi nonmem-
bre ale Organizaţiei Ţărilor Exportatoa-
re de Petrol (OPEC), au nevoie de „mai 
mult timp“.

S
coţia va renunţa la generarea de electricitate prin 
arderea cărbunelui pentru prima dată în ultimii 
115 ani, scrie CNBC, preluat de zf.ro. La începutul 

acestui an, centrala Longannet, aflată la nord de capi-
tala Edinburgh, şi-a închis ultima din cele patru unităţi. 
„Cărbunele a reprezentat mult timp forţa dominantă în 
generarea de electricitate din Scoţia, însă închiderea 
Longannet semnalizează sfârşitul unei ere. Pentru 
prima dată în mai mult de un secol, electricitatea din 
Scoţia nu va mai fi generată din arderea de cărbune“, a 
anunţat Hugh Finlay, director al Scottish Power. Scot-
tish Power a specificat că centrala se închide din cauza 
creşterii costurilor de întreţinere şi transport de elec-
tricitate. Guvernul scoţian îşi doreşte ca până în 2020 
să acopere 100% cererea de electricitate din surse 
regenerabile.

COTAŢIA PETROLULUI REVINE PE SCĂDERE

12,15% cota obligatorie de energie electrică 
produsă din surse regenerabile de energie

SCOŢIA RENUNŢĂ LA ELECTRICITATEA BAZATĂ
PE CĂRBUNE
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D
upă ce au stabilit deja un record în 2015, importurile de petrol 
ale Chinei vor creşte şi mai mult, pentru a putea asigura cere-
rea din sectorul de rafinare şi a rezervelor strategice, care 

sunt în continuă creştere, conform Bloomberg. Astfel, importurile de 
ţiţei ale Chinei vor creşte cu până la 600.000 de barili pe zi în acest 
an. „Importurile puternice de petrol vor ajuta companiile să constru-
iască industria puternică de rafinare a Chinei. Expansiunea a fost 
combinată cu o folosire strategică a petrolului în rezerve, pentru a 
menţine importurile ridicate“, după cum au declarat analiştii de la 
Standard Chartered Bank. China a profitat de scăderea preţului petro-
lului pentru a-şi umple rezervele strategice şi a împins importurile 
de petrol până la o creştere de 8,8% faţă de anul trecut.

I
ranul se pregătește să-și majoreze 
producția de petrol cu aproximativ 
un milion de barili pe zi, pentru a 

ajunge la capacitatea de export de 
dinaintea impunerii sancțiunilor occi-
dentale, conform www.irna.ir. Pentru 
atingerea acestui scop este nevoie de 
investiții masive în industria petroli-
eră, pe care vicepreședintele Compa-
niei de Petrol Iraniene, Ali Kardar, le 
estimează la aproximativ 180 de 
miliarde de dolari. Oficialul iranian 
mai declară că 100 de miliarde din 
cele 180 sunt necesare în sectorul 
upstream, iar 80 de miliarde de dolari 
în cel downstream. Investițiile sunt 
cuprinse în cel de-al șaselea Plan 

Cincinal de Dezvoltare Economică a 
Iranului (2016-2021). Kardar a preci-
zat că, în precedentul cincinal, 
investițiile în sectorul petrolier s-au 
ridicat la 70-75 miliarde de dolari, iar 
exporturile iraniene de petrol au scă-
zut cu aproximativ 1,1 milioane 
barili/zi în 2013, după înăsprirea 
sancțiunilor economice impuse de 
statele din Vest din cauza programu-
lui nuclear al Iranului. Sancțiunile au 
fost ridicate în a doua parte a lunii 
ianuarie, ocazie cu care Teheranul a 
anunțat că producția de petrol va fi 
majorată cu 500.000 barili/zi până la 
mijlocul anului, o creștere similară 
fiind vizată după alte șase luni.

Î
n aprilie anul trecut, autorităţile 
chineze au decis să rezolve proble-
ma cu poluarea apelor, cu care se 

confruntă ţara, şi au implementat 
proiecte care se întind până în 2020, 
perioadă în care râurile vor deveni 
curate și apa potabilă, scrie Business 
Insider, preluat de zf.ro. Râul roşu din 
Wenzhou, contaminat de deşeurile 
industriale, miile de peşti morţi în râul 
Fuhe din Wuhan, provincia Hubei, şi 
scurgerile de ulei din apropierea por-
tului Dalian, din provincia Liaoning, 
sunt doar câteva dintre exemplele de 
poluare masivă din China. Mai mult de 
jumătate din populaţia Chinei nu are 

acces la apă potabilă şi aproape două 
treimi din cea rurală a ţării folosesc 
apa contaminată. China găzduieşte 
20% din populaţia lumii, dar, în ciuda 
acestui fapt, ţara are doar 7% din apa 
potabilă a lumii. Economia Chinei este 
a doua cea mai mare din lume şi se 
află într-o continuă expansiune, motiv 
pentru care din ce în ce mai multe 
companii îşi măresc producţia, sursa 
poluării în masă. În 2015, Ministerul 
Protecţiei Mediului din China a făcut 
un raport din care reiese că două tre-
imi din apa de subsol şi o treime din 
apa de suprafaţă sunt nesigure pentru 
oameni. 

Un nou maxim pentru importurile
de petrol ale Chinei

IRANUL ARE NEVOIE DE 180 DE MILIARDE DE DOLARI 
INVESTIȚII ÎN INDUSTRIA PETROLIERĂ

POLUARE ALARMANTĂ ÎN CHINA 
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Prime Teh Deca Teh

Verificare tehnică periodică pentru instalații de 
utilizare gaze naturale*, cu două puncte de ardere

Revizie tehnică periodică pentru instalații de 
utilizare gaze naturale*, cu două puncte de ardere

Lungime instalație        Preț (fără TVA) Lungime instalație        Preț (fără TVA)

≤ 20 m

21 - 30 m

31 - 50m

51 - 100 m

101 - 150 m

151 - 250 m

180.00 Lei

250.00 Lei

470.00 Lei

820.00 Lei

1,210.00 Lei

1,600.00 Lei

275.00 Lei

850.00 Lei

1,200.00 Lei

1,500.00 Lei

1,800.00 Lei

2,800.00 Lei

Verificare/revizie tehnică periodică pentru fiecare metru suplimentar peste 
250 m, de la același loc de consum

Verificare/revizie tehnică periodică pentru fiecare punct de ardere 
suplimentar peste numărul standard de două puncte de ardere

5.50 Lei

40.00 Lei

* înălţimea maximă a instalaţiei (4 metri) accesibilă cu elemente de construcţie existente
  Toate prețurile sunt valabile începând cu data de 01.01.2016 până la data de 31.12.2016.

≤ 20 m

21 - 30 m

31 - 50m

51 - 100 m

101 - 150 m

151 - 250 m

Oferte de verificări şi revizii 
instalaţii gaze naturale

Aceste oferte se adresează clienţilor business cu consum anual de gaze natu-
rale cuprins între 116,29 şi 11.627,78 MWh, pentru verificarea şi revizia 
instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
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U
tilizarea la un nivel din ce în 
ce mai mic a cărbunelui a de-
terminat o reducere cu 4% a 

emisiilor anuale de dioxid de carbon 
la nivel naţional, conform statistici-
lor energetice ale guvernului brita-
nic, preluate de theguardian.com. 
Închiderea vechilor staţii poluante de 
cărbune şi creşterea rapidă în dome-
niul energiei regenerabile au dus la 
o scădere a consumului de cărbune 
sub 22%, comparativ cu 2014, cea 
mai mare scădere înregistrată vreo-
dată. Declinul rapid al folosirii cărbu-
nelui va continua şi în 2016, cu încă 
patru mari staţii închise, printre 
acestea aflându-se Longannet, 
Ferrybridge şi Eggborough. Chiar şi 
viitorul celei mai noi centrale nucle-
are de la Hinkley Point, în Somerset, 
este sub semnul întrebării.
„Închiderea centralelor pe bază de 

cărbune este aşteptată şi necesară“, 
susţine Jonathan Gaventa, director 
la thinktank E3G. „Marea Britanie are 
numeroase opţiuni pentru a acoperi 
dispariţia lor prin interconexiuni cu 
alte ţări pentru eficienţă energetică, 
energie regenerabilă şi cerere inteli-
gentă.“

Producţia de energie din surse rege-
nerabile a fost urgentată în 2015, 
ajungând la 29%, când s-a stabilit un 
nou record. Energia eoliană şi bioe-
nergia au fost sursele principale, în 
timp ce energia solară a crescut cu 
50% în 2015, compensând cu 9% din 
totalul de energie regenerabilă. 

EMISII DE CARBON SCĂZUTE
ÎN MAREA BRITANIE

10

te
x

t 
SI

M
O

N
A

 G
E
O

R
G

E
SC

U
  

fo
to

 S
H

U
TT

E
R
ST

O
C
K

C
omisia Europeană (CE) va 
evalua și va aviza acordu-
rile interguvernamentale 

semnate de statele membre UE cu 
terţi şi care au potențialul să 
afecteze securitatea aprovizionă-
rii cu gaze pe continent, conform 
unui pachet de măsuri prezentat 
și adoptat de Comisie pentru 
îmbunătățirea securității energe-
tice. Scopul, conform energyno-
mics.ro, este verificarea respec-
tării dreptului comunitar în mate-
rie de piață de gaze și concurență 
de către aceste acorduri. Gestio-
narea necesarului de energie 
pentru consum, creșterea produc-
ției de energie pe teritoriul euro-
pean și diversificarea rutelor, 
surselor și furnizorilor de gaze 
sunt alte trei măsuri prezentate 
de CE pentru transparentizarea și 
integrarea piețelor energetice 
europene. Comisia mai propune 
şi îmbunățirea cooperării regio-
nale între statele membre UE 

privind componenta de gaze, iar 
în ceea ce priveşte gazul natural 
lichefiat (GNL), se doreşte conso-
lidarea infrastructurii strategice 
pentru finalizarea pieţei interne 
şi identificarea proiectelor de 
profil, care ar diminua depen-
dența de un unic furnizor. 
Comisia Europeană îşi mai propu-
ne şi realizarea unei strategii care 
să diminueze ponderea utilizării 
combustibililor fosili pentru în-
călzire şi răcire. În Uniunea Euro-
peană, încălzirea și răcirea repre-
zintă circa jumătate din consumul 
energetic, doar 18% din energia 
utilizată pentru aceste sarcini 
provenind din surse regenerabile. 
Strategia UE pune accent pe îm- 
bunătățirea eficienței energetice 
a clădirilor, interconectarea ope-
rațională a sistemelor electroe-
nergetice și de încălzire centrali-
zată și recuperarea agentului ter-
mic și frigorific folosit de agenții 
economici industriali.

CE va verifica acordurile de aprovizionare 
cu gaze naturale semnate de statele UE
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De aceea, am creat pentru dumneavoastră oferte de 
verificări și revizii ale instalației interioare de gaze naturale 
și centralei termice.

•  Garanția calității ENGIE;

•  Peste 250 de specialiști experimentați, certificați ANRE și ISCIR;

•  Flexibilitate: achitați contravaloarea serviciilor tehnice odată cu factura de gaze    

  naturale, în peste 14.000 puncte de plată, la partenerii noștri comerciali și bancari;

•  Servicii suplimentare* pentru buna funcționare a instalației interioare de 

  gaze naturale și a centralei termice.

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

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

Fără griji
Viaţa este mai simplă când 
afacerea dumneavoastră 
este în siguranţă, iar familia 
se bucură de confort.

engie.ro
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Peste 50 de directori executivi care reprezintă o gamă largă a producătorilor, 
furnizorilor și distribuitorilor de energie, societăți financiare și instituții pu-
blice au participat, pe 8 aprilie, la Paris, la o reuniune a Energy Business Coun-
cil, centrul de afaceri al International Energy Agency (IEA). Participanții au 
provenit din 25 de țări, din țările membre ale IEA, dar și din țările considerate 
parteneri-cheie, precum China, India, Brazilia, Indonezia, Chile și Mexic.

text CAROL POPA
foto SHUTTERSTOCK

Tendințe  
energetice globale 
p e r s p e c t i v e  p â n ă  î n  2 0 4 0
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Î
n deschiderea evenimentului, directorul 
executiv al IEA, Fatih Birol, a subliniat 
importanța deschiderii pe care Energy 
Business Council trebuie să o manifeste 

pentru companiile din industria de profil: 
„Vrem ca Energy Business Council să treacă la 
nivelul următor, prin ușile deschise pentru noi 
căi de cooperare și de colaborare. Expertiza și 
know-how-ul acestor companii sunt esențiale 
pentru IEA, în timp ce căutăm să oferim 
consultanță țărilor membre și în afara ariei 
acestora“. 
În cadrul evenimentului au fost dezbătute 
problemele-cheie ale sectorului energetic: 
evaluările IEA, din care reiese că cererea mon-
dială de energie va crește în toate scenariile 
luate în calcul, rolul puternic jucat de politicile 
guvernamentale care dictează ritmul de creș-
tere și gradul în care emisiile de gaze cu efect 
de seră pot fi diminuate. În noul scenariu „Poli-
tici“ – scenariul central care va sta la baza 
documentului pe care IEA îl elaborează în fie-
care an în luna noiembrie, World Energy 
Outlook – cererea de energie crește cu aproape 
o treime între 2013 și 2040.
Legăturile dintre creșterea economică la nivel 
mondial, cererea de energie și efectele nedo-
rite ale acestei creșteri, respectiv emisiile de 
carbon, au fost analizate diferențiat de cei 
prezenți la dezbateri. Unele piețe, precum 
China, sunt supuse unor schimbări structurale 
ale economiilor lor, în timp ce pe alte piețe se 
va ajunge la un punct de saturație în cererea 

de servicii energetice. Pentru toate aceste țări 
este însă foarte important să fie adoptate poli-
tici energetice care să stimuleze eficiența 
energetică, astfel încât emisiile de carbon să 
crească cu maximum 16% până în 2040. Mem-
brii Energy Business Council au acceptat una-
nim că sectorul energetic, fiind cea mai mare 
sursă la nivel mondial pentru emisiile de car-
bon, trebuie să se afle în centrul eforturilor, 
pentru a aborda rațional schimbările climatice 
pe care le determină.
Cea mai importantă creștere a cererii de ener-
gie, generată de economia chineză, se apropie 
de sfârșit, experții Energy Business Council 
considerând că în următorii ani China va atinge 
apogeul de consum, după care va urma, în mod 
firesc, o scădere a cererii, în special pentru 
cărbune industrial, resursă ce stă la baza polu-
ării generate de industria chineză.
Pe de altă parte, cel mai mare consumator de 
petrol – Statele Unite ale Americii – a trecut 
deja prin experiența reducerii cererii, iar în 
perioada 2013–2040, analiștii de la IEA esti-
mează pentru SUA și Uniunea Europeană, luate 
la un loc, o scădere a cererii de petrol de 
4 milioane de barili pe zi. 

DEZVOLTAREA IT&C ȘI IMPACTUL
ASUPRA MIXULUI ENERGETIC

Până în anul 2040, Energy Business Council 
estimează o reducere de până la 9% a ponderii 
petrolului și cărbunelui în mixul energetic, în 
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timp ce în cazul cererii de gaze naturale 
și energiei nucleare se va înregistra o 
creștere a ponderii cu câte două procen-
te pentru fiecare. Cea mai mare creștere 
în mixul energetic o va înregistra energia 
provenită din surse regenerabile, de 
peste 5%. Între principalele influențe ale 
modificării mixului energetic, IEA a inclus 
și penetrarea tot mai profundă a digita-
lului în zona industrială, monitorizarea și 
reducerea consumurilor, dar și în zona 
consumatorilor finali. Impactul digitalului 
în industria auto este deja resimțit de 
câțiva ani, consumul total de carburanți 
la un număr echivalent de automobile 
fiind în 2014 cu 2,4% mai mic decât în 
anul 2005. De cealaltă parte, până în anul 

2025, posibilitatea controlului consumu-
rilor în imobile, prin intermediul IT&C, va 
avea un impact mult mai sever asupra 
consumurilor, în zona de facility mana-
gement.
Cu toate acestea, apetitul pentru energia 
electrică ridică cererea cu mai mult de 
70% până în 2040 și există o concentrare 
a eforturilor de a reduce consecințele 
asupra mediului, în direcția producerii de 
energie din surse regenerabile. IEA și 
Energy Business Council apreciază că 
începând cu anul 2030, cărbunele nu va 
mai fi principala resursă de producere a 
energiei electrice, iar energia din surse 
regenerabile ar putea ajunge la 50% în 
Uniunea Europeană până în 2040, în jurul 

valorii de 30%, în China și Japonia, și 
peste 25% în Statele Unite și India. Toate 
aceste evoluții ar urma să se deruleze în 
condițiile în care, în continuare, peste o 
jumătate de miliard de oameni, majorita-
tea din zona Africii subsahariene, nu vor 
beneficia de nicio sursă de energie nici în 
2040.
Pe plan mondial, valoarea totală a 
investițiilor ce se vor realiza în sectorul 
energetic în următorii 25 de ani este de 
aproximativ 68.000 de miliarde de dolari 
americani. Din valoarea investițiilor esti-
mate de IEA să fie realizate până în anul 
2040, 37% vor fi sume investite pentru 
aprovizionarea cu petrol și gaze naturale, 
29% vor fi cheltuieli pentru alimentarea 
cu energie și 32% reprezintă cheltuieli 
pentru eficiența utilizării finale. Investi-
țiile în capacități de producție din surse 
regenerabile vor reprezenta aproximativ 
60% din totalul investițiilor ce vor fi rea-
lizate pentru capacități noi de producție 
energetică.
Producătorii de petrol care se confruntă 
cu o piață bine aprovizionată și prețuri 
mai mici au redus costurile de exploatare, 
dar și planurile de investiții. IEA estimea-
ză că piața va fi dominată de țările non 
OPEC până în jurul anului 2020, după care 
controlul asupra acestei piețe va fi prelu-
at de țările OPEC, ca urmare a diminuării 
capacităților de exploatare din celelalte 
state.
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Având în vedere preocupările pentru o dezvoltare durabilă prin reconcilierea celor trei com-
ponente ale sustenabilității (mediul înconjurător, cerințele sociale și cele economice), se simte 
nevoia concentrării atenției dinspre generarea de energie electrică centralizată spre cea des-
centralizată, dedicată consumatorului. În linii mari, cogenerarea este definită ca producerea 
simultană sau prin combinație a electricității și căldurii.

COGENERAREA –
O ALTERNATIVĂ VIABILĂ LA PRODUCȚIA 
CONVENŢIONALĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ
ÎN SISTEM CENTRALIZAT

text SIMONA GEORGESCU  foto SHUTTERSTOCK

P
roducerea simultană a căldurii cu electricitatea nu 
este un concept nou. Încă din anul 1978, în SUA, 
Departamentul pentru Energie a raportat că, în 

perioada anilor 1900, 58% din electricitatea totală produ-
să de instalațiile industriale a fost obținută prin cogenera-
re. În Europa, conform statisticilor aceluiaşi departament, 
în anul 1972, 16% din electricitatea produsă în Germania 
de Vest era cogenerată. În Italia, electricitatea cogenerată 
era de 18%, în Franța de 16%, iar în Olanda de 10%.
În România, pe lângă cogenerarea industrială, în jurul 
anilor 1960, extinderea masivă a clădirilor urbane a creat 
premisele favorabile pentru dezvoltarea cogenerării în 
scopul încălzirii centralizate a acestora.
În ultimii zece ani, lucrurile s-au transformat considerabil 
în privinţa producerii de energie, vorbindu-se tot mai 
mult de protejarea mediului prin eficienţa înaltă a coge-
nerării, prin utilizarea combustibilului într-un asemenea 
mod în care se reduc emisiile de CO2, cantitatea fiecărui 
poluant (CO2, SO2 şi NOx) depinzând în mare parte de 
tipul de combustibil utilizat şi de caracteristicile tehno-
logiei adoptate. Acum, cogenerarea e privită ca una dintre 
cele mai importante tehnici pentru utilizarea eficientă a 
combustibililor, economisirea resurselor naturale şi 
financiare şi pentru protejarea mediului înconjurător. 

CE ESTE COGENERAREA?
Principiul care stă la baza procesului de cogenerare este 
destul de simplu: prin generarea de electricitate se pro-
duce căldură, sistemul de cogenerare captează această 
căldură reziduală și o folosește pentru a furniza apă 
caldă, abur, căldură pentru procesele tehnologice, încăl-
zirea spațiilor sau răcirea acestora. Din această perspec-

tivă, producerea convențională se dovedește a fi extrem 
de ineficientă economic și energetic, doar o treime din 
potențialul energetic al combustibilului fiind transformat 
în energie utilizabilă. Astfel, creșterea semnificativă a 
eficienței prin cogenerare înseamnă consum redus de 
combustibil și emisii reduse în comparație cu producerea 
convențională de energie termică și electrică. În plus, 
astăzi, o unitate de cogenerare poate fi proiectată con-
form nevoilor de consum  (agent termic şi/sau energie 
electrică), oferind eficiență ridicată, evitând pierderile 
din rețelele de transport și distribuție și crescând flexi-
bilitatea Sistemului Electroenergetic Naţional. 
Cogenerarea permite realizarea unor economii de energie 
la clientul final, asigurând beneficii, obiective măsurabi-
le și cuantificabile, scopul fundamental fiind utilizarea 
într-un mod cât mai eficient a energiei conținute în com-
bustibil. Astfel, se înregistrează un consum mai scăzut de 
combustibil și, în consecință, un impact mult mai redus 
asupra mediului.

Tipuri de centrale, în funcţie de nevoi:
•  Cogenerarea de mare putere (>1 MWel): pentru locaţii-
le consumatorilor industriali care au posibilitatea de a 
prelua căldura printr-o infrastructură dedicată pentru 
consumul propriu sau pentru încălzirea centralizată a 
localităţilor;
•  Cogenerare de mică putere (250 kWel÷1 MWel): pentru 
locațiile consumatorilor industriali medii;
•  Mini-cogenerare (50 kWel ÷ 250 kWel): pentru locațiile 
consumatorilor mici (de exemplu: spitale, clădiri de biro-
uri și ansambluri rezidențiale);
•  Micro-cogenerare (<50kWel): pentru locaţiile indivi-
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Cogenerarea, producerea 
simultană de electricitate 
şi căldură

Utilizaţi eficient energia conţinută în 
combustibil. Astfel, beneficiaţi de un consum 
mai scăzut şi de un impact mult mai redus 
asupra mediului. 

∙ Pentru ce tip de afacere este potrivită o centrală de cogenerare?
∙ Este rentabilă? Care sunt costurile implementării?
∙ Ce procent din necesarul de căldură poate fi produs prin cogenerare?
∙ Există şi o schemă de suport pentru instalarea unei astfel de centrale?
∙ Care este modelul de implementare potrivit pentru afacerea mea?

Orice întrebare aveţi consilierul dumneavoastră ENGIE vă poate oferi toate informaţiile 
necesare şi astfel puteți analiza împreună posibilitatea implementării unui astfel de sistem.

În funcție de parametrii de consum energetic specifici afacerii dumnevoastră, prin centralele 
de cogenerare de înaltă eficiență puteți realiza economii la costurile cu utilitățile 
(electricitate/agent termic).

engie.ro
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duale sau colective ale consumatorilor 
rezidențiali, hoteluri, pensiuni, centre 
SPA (cu piscină interioară sau exterioa-
ră), unde electricitatea şi agentul termic 
se folosesc local pentru a răspunde 
necesităților beneficiarului. Aceste 
instalații trebuie să țină cont de necesa-
rul termic specific. 
Prin natura sa, cogenerarea are o efici-
enţă mai mare, iar o centrală de cogene-
rare la scară mică devine accesibilă din 
punct de vedere economic datorită pro-
gresului tehnologic.

DE CE COGENERARE?
Consum redus
Economiile reprezintă unul dintre factorii-cheie în intro-
ducerea oricărei noi tehnologii. Prin utilizarea unei 
centrale de cogenerare pot fi obţinute economii semni-
ficative ale costurilor cu energia, întrucât o astfel de 
centrală are randamente superioare faţă de soluțiile 
clasice. Totodată, producerea de energie electrică la locul 
de consum înseamnă o cantitate mai mică de energie 
electrică de achiziţionat de la un furnizor.  

Grija faţă de mediu
În funcţie de ipotezele referitoare la descentralizarea 
unităţilor de cogenerare, acestea pot conduce nu numai 
la reducerea consumului de combustibil cu impact pozi-
tiv asupra resurselor neregenerabile limitate ale Pămân-
tului (datorită tehnologiei de producere combinată de 
energie electrică și agent termic, dar și prin eliminarea 
pierderilor datorate transportului/distribuției prin siste-
mele publice/naționale), ci și la reducerea emisiilor de 
CO2 anuale ale beneficiarului. În plus, cogenerarea con-
duce la diminuarea poluării atmosferice și a poluării 
termice prin disiparea unor cantități mai mici de căldură 
reziduală în mediu. 

Tendințe tehnologice și industriale
Cogenerarea nu este o tehnologie nouă și nici exotică. 
Este o tehnologie recunoscută pentru eficienţa sa şi care 
se bazează pe fundamente tehnice și economice. Prin 
folosirea celor mai adecvate tehnologii, a proiectării și 
dimensionării corecte se poate ajunge să se producă 
centrale de cogenerare la niște costuri realiste și accep-
tabile. Tendințele tehnologice și economice actuale 
conduc la înlocuirea generării de energie electrică cen-
tralizată (centralele mari) cu forme de generare de ener-
gie electrică descentralizată.  

Dimensionarea necesarului de energie
Pentru a maximiza performanţa centralei de cogenerare, 
aceasta poate fi dimensionată în funcție de necesarul de 
energie termică (apă caldă, abur, aer cald), astfel încât să 
poată acoperi consumul de bază. Vârfurile de consum 

termic pot fi acoperite prin soluția actuală sau se poate 
integra o instalație secundară de producere de agent 
termic (de exemplu: cazanul utilizat inițial). În cazul în 
care centrala de cogenerare produce energie electrică în 
exces, aceasta poate fi vândută conform condiţiilor de 
piaţă, iar dacă centrala produce mai puțină energie elec-
trică, diferența pentru a acoperi necesarul beneficiarului 
va fi preluată de un furnizor. 

Soluţii adaptate ENGIE pentru instalarea unei centrale 
de cogenerare
În contextul actual, extrem de dinamic, producerea des-
centralizată câştigă tot mai mult teren faţă de sistemele 
de producere centralizată, având în vedere avantajele 
unei astfel de soluţii: eficienţă mai ridicată pentru pro-
ducerea energiei electrice şi termice, necesare la locul de 
consum; emisii scăzute de carbon; creşterea gradului de 
maturitate a pieţei ca urmare a progresului tehnologic. 
În baza experienţei şi a cunoștinţelor de care dispune în 
sectorul realizării de proiecte energetice, ENGIE și-a 
propus să răspundă provocărilor din sectorul energiei 
prin realizarea de centrale de cogenerare amplasate la 
locul de consum al beneficiarului. 
ENGIE se alătură potențialilor beneficiari pentru studie-
rea posibilităţii de a realiza o centrală de cogenerare 
pentru producerea de energie electrică în sistem descen-
tralizat, realizând analize preliminare la locaţiile benefi-
ciarilor în vederea stabilirii prefezabilităţii unui astfel de 
proiect. Realizarea acestei analize permite alegerea 
acelor soluţii particularizate, care pot reduce costurile cu 
utilitățile. În acest fel sunt iniţiate discuţiile pentru crea-
rea unui parteneriat alături de ENGIE Romania, un actor 
de referinţă pe piaţa energetică românească. 

Pentru mai multe informații despre modul în care 
puteți reduce costul utilităților prin cogenerare la 
locația dumneavoastră, contactați consilierul ENGIE 
dedicat sau ne puteți transmite un e-mail la adresa 
contractare@ro.engie.com.
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Peste 70.000 de clienţi business 
beneficiază de furnizare gaze 
naturale de la ENGIE.
Cu o experienţă de peste 30 de ani, echipa noastră vă propune 
angajamente ferme, concretizate în flexibilitate, transparenţă, oferte 
adaptate la cerinţele clienţilor şi servicii tehnice conexe. În plus, toţi 
clienţii ENGIE beneficiază de asistenţă şi suport dedicat, facturi detaliate şi 
diverse metode de plată. 

Furnizare gaze naturale
de la ENGIE.

engie.ro

pe engie.ro 
pentru soluții potrivite 
fiecărei afaceri

Accesați
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Doriţi să maximizaţi profitul companiei 
dumneavoastră prin minimizarea costurilor 
energetice, crescând astfel, competitivitatea afacerii?

Vă invităm să alegeţi oferta de eficienţă energetică de la ENGIE, ce 
include:

• auditul energetic;
• consultanţă de specialitate (recomandări şi planuri de acţiune, 
 studii de fezabilitate);
• soluții tehnice;
• facilitatea accesului la soluţii de finanţare;
• execuţie şi mentenanţă (facility management).

Alegând oferta noastră de eficienţă energetică, veţi beneficia de 
un control mai bun al costurilor. 

Afacerea dumneavoastră are nevoie 
de un control sporit al costurilor?

Eficiență 
energetică

engie.ro

pe engie.ro 
pentru soluții 
potrivite 
fiecărei afaceri

Accesați
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Investiții-record în energie verde

Anul trecut s-a atins un nou record al investiţiilor în energia 

verde – 238 de miliarde de euro au fost investite în eoliene, 

parcuri solare şi hidrocentrale, arată un raport al ONU publicat 

pe site-ul organizației. Astfel, 

capacitatea de producţie a 

energiei verzi a crescut pe 

plan mondial cu 134 GW, cu 

25% mai mult decât în 2014 şi 

cu 55% mai mult decât în 

2013. Astfel, anul 2015 a fost 

anul energiei alternative, cu 

investiţii mari în capacităţile 

de producţie a energiei verzi. 

Datele sunt cu atât mai încu-

rajatoare cu cât marii polua-

tori, China şi India, fac, de 

fapt, cele mai mari eforturi fi nanciare pentru a scăpa de energia 

poluantă. Cea care dă înapoi însă e tocmai Europa, care a redus 

ritmul investițiilor. Anul trecut, pentru prima dată, ţările în curs 

de dezvoltare au investit mai mult în energii alternative decât 

ţările dezvoltate. 

Foum el Oued – parc tehnologic uriaș,

planificat pentru deșertul marocan

83.000 de metri pătrați de panouri solare vor fi  amplasate de ENGIE 

în cadrul celui mai important proiect al unei localități durabile din 

deșertul marocan. Proiectul arhitectural a fost anunțat de către rege-

le Mohammed al VI-lea pentru a ajuta Marocul să se angajeze în pro-

cesul de tranziție demografi că și de ener-

gie. Guvernul marocan a decis să creeze 

un mediu de viață complet nou în comu-

nitatea deșertului de la Foum el Oued. 

Ambiția sa este de a construi un oraș 

durabil pentru generațiile viitoare, un 

oraș economic în utilizarea de materiale 

și energie. Lucrările la acest nou proiect 

arhitectural sunt poziționate la 18 kilo-

metri sud de Laâyoune și vor începe anul 

viitor. Proiectul va utiliza tehnologii de 

apă durabile și de gestionare a energiei. 

Viitorul parc tehnologic Foum el Oued se 

va fi  realizat grație unui sistem de reci-

clare a apei uzate și a deșeurilor, deschi-

derea ofi cială a complexului urmând să aibă loc în iunie 2018. Centrul 

va cuprinde un acoperiș de 83.000 metri pătrați deasupra campusu-

lui viitorului Centru Universitar Politehnic Mohammed al VI-lea din 

Laâyoune. Până în 2018, 2.500 de studenți și cercetători și-ar putea 

găsi de lucru aici, pe proiecte de cercetare din Sahara sau proiecte de 

mediu. Costul total al proiectului este de 62,5 miliarde de euro. Sursa: 

engie.com

Investiții-record în energie verde

Anul trecut s-a atins un nou record al investiţiilor în energia 

verde – 238 de miliarde de euro au fost investite în eoliene, 

parcuri solare şi hidrocentrale, arată un raport al ONU publicat 

pe site-ul organizației. Astfel, 

capacitatea de producţie a 

energiei verzi a crescut pe 

plan mondial cu 134 GW, cu 

25% mai mult decât în 2014 şi 

cu 55% mai mult decât în 

2013. Astfel, anul 2015 a fost 

anul energiei alternative, cu 

investiţii mari în capacităţile 

de producţie a energiei verzi. 

Datele sunt cu atât mai încu-

rajatoare cu cât marii polua-

tori, China şi India, fac, de 

fapt, cele mai mari eforturi fi nanciare pentru a scăpa de energia 

poluantă. Cea care dă înapoi însă e tocmai Europa, care a redus 

ritmul investițiilor. Anul trecut, pentru prima dată, ţările în curs 

de dezvoltare au investit mai mult în energii alternative decât 

ţările dezvoltate. 
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Indiferent de zona geografică 

sau de gradul de dezvoltare 

economică a țărilor în care sunt 

amplasate, proiectele care implică 

producția de energie verde pen-

tru a substitui resursele energe-

tice convenționale și proiectele 

bazate pe soluții inovatoare, fu-

turiste, care implică tehnologii de 

ultimă generație, atrag și în 2016 

cele mai multe resurse fi nanciare. 

Capacitatea acestora de a atrage 

finanțare are la bază impactul 

redus asupra mediului și sustenabili-

tatea.

ENGIE este parte a primului parteneriat 

public-privat din Kuweit

Instalația de producere a energiei 

electrice și desalinizare Az Zour de 

Nord din Kuweit a fost deschisă pe 

6 decembrie 2015  și a marcat 

intrarea ENGIE pe piața kuweitiană. 

Acest proiect important a parafat 

succesul primului parteneriat 

public-privat în Kuweit. Facilitatea 

de la Az Zour Nord este prima stație 

de putere și desalinizare a centrale-

lor independente. Aceasta va furni-

za 10% din capacitatea energetică a 

țării și reprezintă aproximativ 20% 

din capacitatea sa de desalinizare. 

Proiectul a fost lansat în 2013 și a implicat construirea unei 

centrale electrice cu ciclu combinat de gaz care generează 1.500 

MW de putere într-o țară al cărei sector energetic se extinde 

rapid și oferă o varietate de oportunități de creștere. Centrala 

electrică include, de asemenea, o instalație de desalinizare a apei 

de mare, cu o capacitate de 486.000 de metri cubi pe zi, care 

este în prezent în curs de construcție. Sursa: engie.com. 
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China sporește contribuția energiilor 

regenerabile la mixul său energetic

Peste 1.000 de mine de cărbune se vor închide în China, în 

anul 2016, a anunțat Administrația Națională a Energiei din 

China, la începutul acestui an. Nivelurile-record de poluare 

încurajează autoritățile să încline balanța spre o soluție eco-

logică oferită de energiile regenerabile. ENGIE colaborează 

cu partenerii săi chinezi să dezvolte soluții care să favorize-

ze această revoluție în domeniul energiei, cu proiecte majo-

re în generarea descen-

tralizată a energiei solare 

sau fotovoltaice. Deși 

economia chineză conti-

nuă să crească într-un 

ritm susținut – în jur de 

7% în 2015 – țara se con-

fruntă cu provocări majo-

re în ceea ce privește ges-

tionarea impactului asu-

pra mediului de creștere economică rapidă și tendința de 

urbanizare. În această țară, care este acum cel mai mare 

consumator mondial de energie, autoritățile au anunțat 

schimbarea strategiei energetice anul trecut, prin planuri 

prin care se va face trecerea de la cărbune la gaze naturale, 

precum și obiectivele de reducere a carbonului. Cărbunele 

reprezintă în prezent 64,4% din mixul energetic al Chinei, o 

proporție foarte mare, care conduce la vârfuri regulate ale 

nivelurilor de poluare. Sursa: engie.com

ENGIE este parte a primului parteneriat 

public-privat din Kuweit

Instalația de producere a energiei 

electrice și desalinizare Az Zour de 

Nord din Kuweit a fost deschisă pe 

6 decembrie 2015  și a marcat 

intrarea ENGIE pe piața kuweitiană. 

Acest proiect important a parafat 

succesul primului parteneriat 

public-privat în Kuweit. Facilitatea 

de la Az Zour Nord este prima stație 

de putere și desalinizare a centrale-

lor independente. Aceasta va furni-

za 10% din capacitatea energetică a 

țării și reprezintă aproximativ 20% 

din capacitatea sa de desalinizare. 

Proiectul a fost lansat în 2013 și a implicat construirea unei 

centrale electrice cu ciclu combinat de gaz care generează 1.500 

MW de putere într-o țară al cărei sector energetic se extinde 

rapid și oferă o varietate de oportunități de creștere. Centrala 

electrică include, de asemenea, o instalație de desalinizare a apei 

de mare, cu o capacitate de 486.000 de metri cubi pe zi, care 

este în prezent în curs de construcție. Sursa: engie.com. 

Închiderea centralelor nucleare 

europene ar costa 253 miliarde de 

euro
Comisia Europeană a estimat că ar fi  nevoie de investiții 

de 253 de miliarde de euro pentru închiderea tuturor 

centralelor nucleare din Uniunea Europeană și pentru 

managementul deșeurilor nucleare până în anul 2050, 

informează AFP. În prezent, sunt 129 de reactoare nucle-

are care funcționează în 14 state membre din UE, cu o 

capacitate de producție de 120 GW și o viață medie de 

aproximativ 30 de ani. Pe baza datelor furnizate de sta-

tele membre UE, se estimează că va fi  nevoie de o sumă 

de 123 de miliarde de 

euro pentru dezafec-

tarea  centra le lor 

nucleare ajunse la 

fi nalul duratei lor de 

viață și alte 130 de 

miliarde de euro ar fi  

necesare pentru ges-

tionarea deșeurilor 

nucleare,  conform 

ultimului Program 

I lustrat iv Nuclear 

(PNIC), publicat după 

acc iden tu l  de  l a 

Fukushima, din 2011. E

ENGIE a lansat GreenChannel Crowdfunding – o platformă pentru 

fi nanțări de la populație pentru proiecte verzi

Startup-ul  GreenChannel, găzduit și promovat de ENGIE, a lansat primele sale campanii de crowdfunding 

online. Scopul său este de a facilita tranziția pe piața de energie și de a oferi membrilor publicului posibi-

litatea de a cofi nanța proiecte mature cu acreditări puternice de mediu, tehnice și fi nanciare. GreenChannel 

oferă tuturor posibilitatea de a contribui în mod direct la 

fi nanțarea proiectelor de energie regenerabilă și la soluții 

de efi ciență energetică cu transparență completă, prin inter-

mediul unei platforme de încredere. „GreenChannel permi-

te publicului să joace un rol în tranziția pieței de energie și 

să benefi cieze de această tranziție“, explică Mathieu Dancre, 

președintele și fondatorul GreenChannel. Creat în colabo-

rare cu ENGIE, GreenChannel este o platformă de crowdfun-

ding digital, dedicată proiectelor de tranziție a energiei. 

Acest canal inovator de fi nanțare este simplu de utilizat și 

accesibil tuturor. Persoanele particulare pot investi între 

500 de euro și 10.000 de euro per proiect prin cumpărarea 

de obligațiuni verzi pentru a pune economiile lor să lucreze 

în mod durabil. Opțiunile de investiții în timp real sunt com-

plet transparente, iar investitorii individuali au acces online 

gratuit pentru a pune la punct propriul portofoliu de investiții verzi. Platforma găzduiește proiecte care se 

referă direct la sursele de energie regenerabilă (solară, eoliană, hidroenergia, biogaz și biomasă), efi ciența 

energetică a clădirilor (eco-comunități și eco-upgrade) și a efi cienței energetice industriale. Înainte ca aces-

te proiecte să fi e oferite prin intermediul site-ului, ele sunt atent selectate de GreenChannel pe baza unor 

criterii stricte de mediu, tehnice și fi nanciare, care stau la baza randamentului obligațiunilor oferite.

Sursa: engie.com.
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În urmă cu un an, mai exact în luna mai 2015, în cadrul ultimei ediţii European Business 
Summit, reprezentanţii mediului de afaceri european semnalau oficialilor Comisiei Europene  
ce va însemna „Europa 4.0“ din punct de vedere tehnologic, dar şi politic. Lansarea oficială a 
Digital Single Market (DSM) cu câteva ore înainte de lucrările Summit-ului a făcut ca cele două 
zile de dezbateri să pună accent pe digitalizare şi Industry 4.0. Principalele concluzii expuse 
s-au referit la „metamorfoza“ internetului, de la un „internet de consumator“ la „internet de 
industrie“. A apărut atunci, în mod firesc, întrebarea: cu cine facem digitalizarea în sectorul 
industrial din Uniunea Europeană?
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D
igitalizarea ar putea fi o oportunitate pentru 
ţările europene să atragă înapoi producţia pe 
care a pierdut-o în concurenţa cu diferite alte 

regiuni, precum Asia. Politicienii privesc noua eră a 
industrializării ca fiind varianta de reindustrializare 
pe continent, iar reprezentanţii din industrie întăresc 
aceste predicţii“, spunea atunci  Dan Luca, directorul 
Institutului EurActiv din Bruxelles, profesor la uni-
versităţi din Bruxelles, Bucureşti şi Cluj. „Sectorul de 
producţie din Europa a fost întotdeauna invidiat de 
întreaga lume în furnizarea de produse de înaltă cali-
tate. Cu transformarea digitală a industriei – sau 
Industry 4.0 – UE are acum potenţialul de a conduce 
lumea într-un nou tip de transformare tehnologică 
bazată pe digitalizarea sistemelor şi a serviciilor 
aferente“, preciza recent Erich Clementi, preşedinte-
le IBM.
European Business Summit este un „Davos al aface-
rilor europene“, o oglindă fidelă a contextului exis-
tent la acel moment şi un generator de căi de acţiune 
prin care s-a încercat întâmpinarea provocărilor 
viitoare. În 2013, dezbaterea s-a axat pe deblocarea 
oportunităţilor industriale şi stabilirea unei strategii 
pentru dezvoltarea competitivităţii, strategie care 
pune mare accent pe politica energetică. În 2014, 
ediţia a fost marcată de prezenţa economistului 
Jeremy Rifkin, care puncta: „E nevoie de o viziune 
economică nouă în UE. Trei elemente trebuie avute 
în vedere: comunicaţiile, energia şi logistica. UE tre-

buie adaptată pentru a permite a 3-a revoluţie indus-
trială“.

TRECEREA DE LA AUTOMATIZARE LA DIGITALIZARE 
– IMPACTUL ASUPRA CERERII DE CONSUM
Dar ce înseamnă, practic, transformarea digitală a 
industriei? Pentru o parte dintre cei care decid stra-
tegiile de dezvoltare industrială, digitalizarea a înce-
put odată cu introducerea pe linia de producție a 
primelor PC-uri, a primelor utilaje acționate prin 
intermediul unor programe cibernetice. Pentru alții 
însă, mai puțin numeroși, dar mai vizionari, digitali-
zarea reprezintă anticiparea unor nevoi viitoare de 
consum, nevoi legate implicit de fenomentul digitali-
zării. Țările Uniunii Europene trebuie să privească  
economia generată de revoluţia digitală ca sursă de 
creștere economică și locuri de muncă, și nu doar ca 
o sursă de venituri generate prin importurile de teh-
nologie din ţările asiatice.

În raportul Băncii Mondiale pentru anul 2016, cu 
privire la impactul digitalizării asupra economiei 
mondiale, se arată că accesul facil la prețuri rezona-
bile și la serviciile de energie electrică este funda-
mental pentru atingerea obiectivelor de prosperitate 
și eliminare a sărăciei extreme până în anul 2030. 
„Eforturile pentru satisfacerea acestor obiective se 
vor baza, în următorii ani, pe utilizarea eficientă a 
informaţiilor şi pe tehnologia digitală, domenii în care 
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analiza avansată a datelor pentru fur-
nizarea de energie la preţuri accesibile, 
fiabile şi durabile joacă deja un rol 
esenţial“, se mai arată în raport.

INFLUENȚA DIGITALIZĂRII ÎN DISTRI-
BUȚIA ENERGIEI ELECTRICE ȘI SERVICII
Astfel, pentru următorul deceniu, furni-
zarea de energie electrică la aproxima-
tiv 1 miliard de oameni, care nu au 
acces la serviciile de energie electrică, 
reprezintă o provocare enormă, dar și 
o imensă oportunitate pentru acest 
sector. În Africa subsahariană, doar 
14% din oameni au acces la rețeaua de 
electricitate, în timp ce aproape 70% au 
acum acces la telefoanele mobile. Până 
la sfârșitul acestui deceniu se estimea-
ză că aproape 930 de milioane de 
oameni din Africa vor deține un telefon 
mobil, creând nu numai o cerere mare 
de energie pentru încărcarea telefonu-
lui, dar facilitând o varietate de servicii 
legate de energie, prin utilizarea tele-
foanelor mobile. Prin urmare, există o 
relație de strânsă legătură între 
potențialul de dezvoltare a fluxului de 
informație și creșterea accesului la 
energie în Africa și în alte zone cu acces 
redus. Ca exemplu, antenele ce deser-
vesc telefonia mobilă necesită o sursă 
de alimentare locală, dar în multe zone 
rurale comunitățile învecinate nu au 
acces la electricitate. Companiile de 
servicii energetice din multe zone ale 
Africii au fost subdimensionate la nive-
lul generării de energie strict pentru 
antenele locale și pentru o minimă 
ofertă făcută consumatorilor locali cu 
acces la electricitate, în timp ce pentru 
mediul rural nu există producție de 
electricitate.

Pentru a rezolva o parte din probleme-
le legate de finanțare pentru între-
ținerea rețelelor de distribuție în 
mediul rural, acolo unde ele există (în 
Africa de Sud sau în Asia, de exemplu), 
companiile energetice folosesc tot teh-
nica digitală cu scopul reducerii costu-
rilor. În cadrul aceluiași lanț valoric, tot 
parcursul, de la distribuția energiei 
electrice la întreținere, este desfășurat 
prin serviciul de mesaje scurte (SMS) 
sau asigură interacțiunea prin voce cu 
clienții pentru a colecta și a analiza 
date mobile. Aceleași structuri digitale 

facilitează sistemele mobile de plată, 
care utilizează aplicații din ce în ce mai 
mult activate prin internet.
Aceste produse și servicii inovatoare 
facilitează o creștere semnificativă a 
accesului la energie la nivel global. 
Numai în Africa de Est, acest tip de 
servicii a adus 14 milioane de utiliza-
tori în ultimii șase ani. Media anuală a 
pieței de servicii digitale asigură o 
creștere de 140%, în funcție de gradul 
de inovare pentru fiecare aplicație și de 
nivelul de utilitate în rândul consuma-
torilor.
Această creștere anuală semnificativă 
este asigurată în mare parte de Africa 
de Est, zonă care se încadrează perfect 

în raportul costuri/eficiență pentru 
investițiile IT&C (Tehnologia Informației 
și Calculatoare). Astfel de tehnologii 
adaptate la rețelele fotovoltaice (PV) au 
permis obținerea unor servicii energe-
tice multiple la un preț relativ redus. În 
loc să se bazeze pe mijloacele tra-
diționale de colectare a plăților sau 
facturare, cu costuri operaționale ridi-
cate, facturile de electricitate pot fi 
acum plătite cu telefonul mobil prin 
intermediul serviciilor de plăți prin 
telefonie mobilă, cum ar fi M-Pesa. 
Această abordare generează, de aseme-
nea, cantități mari de date cu privire la 
volumele transferurilor de bani și a 

contribuit la stabilirea unor istorice de 
plăți pentru un segment de clienți 
deservit anterior de furnizorii de elec-
tricitate. Astfel, companiile de furniza-
re de energie combină informațiile 
financiare cu cele geografice și obțin 
date ce vin în sprijinul identificării de 
noi piețe, dar și în sprijinul segmentării 
clienților pe diferite nivele de servicii, 
în raport cu capacitatea de plată a aces-
tora. Rapoartele întocmite în ultimii 2-3 
ani de companiile de research au des-
coperit apetenţa pentru comunicare 
digitală în cadrul categoriilor de consu-
matori cu venituri foarte mici. Aceste 
categorii de consumatori „low cost“ 
sunt dispuse să facă sacrificii şi econo-

mii pentru a putea alimenta cu energie 
principalele surse de comunicare, 
comunicaţiile mobile şi internetul, deci 
există o piaţă potenţială şi în rândul 
consumatorilor cu venituri foarte redu-
se. Mai mult, studiile au concluzionat că 
această categorie de consumatori achi-
tă mai întâi facturile pentru servicii de 
comunicaţii şi de alimentare cu energie, 
înainte de a angaja alte cheltuieli din 
bugetul gospodăriei.

Digitalizarea și-a dovedit eficiența și 
pentru reducerea riscurilor, dar și pen-
tru facilitarea serviciilor post-vânzare 
în cazul sistemelor energetice Ging 
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(panouri solare fotovoltaice și a bateriei cu senzori), 
astfel încât acestea să poată fi urmărite în instalarea 
și utilizarea de către terți. Senzorii captează datele 
despre funcționarea și stadiul echipamentelor și le 
transmit la distanță, în timp real, permițând furnizo-
rului să monitorizeze performanțele acestora și să 
ofere sprijin în întreținere dealerilor locali. Companii 
precum M-Kopa și Off Grid Electrice funcționează în 
Africa de Est cu sprijinul unor agenții de call center 
care rezolvă cele mai multe probleme legate de plăți 
sau interogări legate de serviciul oferit, în timp ce 
serviciul de întreținere ce implică problemele tehnice 
complexe este abordat prin intermediul unei flote de 
tehnicieni cu motocicletele, a căror deplasare este 
organizată prin stații radio.

PROVOCĂRILE DIGITALIZĂRII – MANAGEMENTUL 
CERERII DE ENERGIE
O importantă provocare pe care o lansează digitali-
zarea pentru industria energetică mondială este 
optimizarea managementului cererii de energie și 
utilizarea cu eficiență maximă a rețelei de distribuție, 
în condițiile existenței în timp real a informațiilor 
privind tranzacții cu energie, consumuri de energie 
și solicitări noi de energie. Digitalizarea oferă, pe 
lângă colectarea automatizată a informațiilor, prin 
amplasarea senzorilor în toate punctele-cheie ale 
sistemului, de la furnizori până la consumatorul final, 
și posibilitatea de a compara aceste informații în timp 
real, prin intermediul unor programe cibernetice 
complexe, stabilind astfel soluții de eficiență maximă. 
Din acest motiv, tot ceea ce până în deceniul trecut 
era inclus în categoria management performant al 

sistemelor de transport și distribuție, mai exact 
managementul cererii de resurse energetice, se trans-
formă în prezent în capacitatea și performanțele 
softurilor utilizate de a stabili cele mai eficiente 
formule pentru optimizarea transferului de resurse 
energetice de la producător la consumatorul final.
Nu în ultimul rând, o altă provocare lansată de digi-
talizarea sistemelor constă în îmbunătățirea 
securității în aprovizionare, prin efectuarea unor 
analize computerizate a întreruperilor pe rețea și în 
anticiparea unor întreruperi viitoare, astfel încât 
dispozitivele cu software conectate la consumator să 
ofere acestuia acces la date în timp real pentru a-l 
ajuta să gestioneze mai eficient alimentarea cu ener-
gie şi să încerce să evite suprasarcina determinată de 

consum. Același tip de dispozitive oferă și oportunități 
de eficiență energetică, prin care se poate obține, de 
exemplu, reglarea automată a intensității luminoase 
în iluminatul stradal, stingerea automată a luminilor 
și aparatelor de aer condiționat în încăperile neocu-
pate din clădiri etc.

O altă potențială provocare a revoluției digitale este 
abilitatea companiilor energetice de a comunica efi-
cient cu consumatorul în beneficiul acestuia. Un 
exemplu în acest sens ar fi modelul deja utilizat și 
denumit „răspunsul la cerere“, prin care consumatorul 
acceptă o reducere a consumurilor în perioadele zilei 
cu vârf de sarcină (de exemplu, o utilizare mai redu-
să a aparatelor de aer condiționat) în schimbul unor 
reduceri tarifare pentru orele respective.
Acest mod de abordare a cererii ajută la creșterea 
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fiabilității sistemului, reduce costurile 
de aprovizionare cu energie, dar 
stabilește și un nivel inferior al 
investițiilor în infrastructură. 
Agenția Internațională pentru Energie 
(IEA) estimează că potențialul de econo-
misire prin aplicarea modelelor cu răs-
puns la cerere poate atinge niveluri ce 
reprezintă 15-20% din cererea de vârf 
de sarcină. Acest potenţial va putea fi 
exploatat pe măsură ce ponderea con-
sumului de energie din surse regenera-
bile va creşte în totalul consumului de 
energie, astfel încât reglajele pe reţea să 
fie realizate prin stoparea/activarea 
producătorilor calibraţi cât mai aproape 
de oscilaţiile curbelor de consum.
Până în prezent, astfel de sisteme au 
fost introduse în economiile avansate 
ale țărilor membre ale Organizației 
pentru Cooperare Economică și Dezvol-
tare (OCDE) și economiile emergente. 
Dar dezvoltarea de senzori low-cost va 
trece de la instalarea la consumatorul 
contractant la instalarea pe aparatele 
ce generează consumul și vor permite 
monitorizarea și controlul utilizării 
electricității de către consumatori, în 
timp ce furnizorii de energie electrică 
vor putea determina mult mai ușor 
obiceiurile de consum pentru fiecare 
categorie de consumatori în parte.

Mai mult, în țări sau în regiuni cu 
producție tot mai mare de energie din 
surse regenerabile, cum ar fi California, 
Danemarca sau Germania, piețele de 
energie electrică sunt concepute pentru 
a se potrivi cererii și ofertei în fiecare 
minut, în funcție de fiecare consumator, 
prin sofisticate licitații, mecanisme de 
reglementare și sisteme de control care 

se bazează pe internet. Producția de 
energie din surse regenerabile vine să 
completeze necesarul de energie și să 
acopere vârfurile de sarcină ce nu pot 
fi reglate prin „răspunsul la cerere“.

DEZVOLTARE PARALELĂ ÎNTRE INDUS-
TRIA ENERGETICĂ ȘI IT&C
Fluxul de informații crowdsourcing, 
care poate ajuta furnizorul de energie 
să înțeleagă comportamentele de con-
sum și să le adapteze priorităților de 
investiții în sistemul energetic, se dez-

voltă în paralel cu tehnologiile care, de 
cealaltă parte, caută să transforme 
industria IT&C într-un consumator efi-
cient de energie. Având în vedere 
creșterea rapidă a industriei IT&C, 
această industrie a pus accent încă de 
la începuturi pe cât de multă energie 
folosește acest sector.
Astfel, estimările cele mai recente ale 
consumului de energie prin IT&C, fiind 
inclus aici consumul de energie al 
rețelelor, calculatoarelor, centrelor de 
date, arată că energia consumată de 
acest sector reprezintă între 3 și 4 pro-
cente din consumul total de energie 
electrică la nivel mondial, în timp ce 
consumul de energie a crescut în jurul 
valorii de 7% pe an între 2007 și 2012, 
o mare parte din această creștere fiind 
determinată de penetrarea digitalizării 
în zonele cu consum redus de energie 
electrică. Cum penetrarea digitalizării 
reprezintă doar un prim pas în dezvol-
tarea unei pieţe energetice potenţiale, 
serviciile aferente digitalizării deve-
nind necesitate în scurt timp, ritmul de 
creştere a consumurilor energetice şi a 
cererii pentru instalarea unor termina-
le de consum în aceste zone va fi pro-
babil cu 2-3 procente mai mare decât 
ritmul de penetrare a serviciilor de 
comunicaţii mobile sau internet.

INTERNETUL
LUCRURILOR

Digitalizarea oferă, pe lângă colec-
tarea automatizată a informațiilor, 
prin amplasarea senzorilor în toate 
punctele-cheie ale sistemului, de la 
furnizori până la consumatorul 
final, și posibilitatea de a compara 
aceste informații în timp real.
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SOLUȚII ENERGETICE

DIN CER

OXYGEN – PUBLICAȚIE ENGIE – NR. 1(25)/2016

OPORTUNITĂȚI

Pentru a identifica exact nevoia de energie de la sol, o inedită inițiativă a generat o platformă 
grație căreia pot fi monitorizate din spațiu semnalele transmise de pe Pământ. Astfel, se 
formează o imagine mult mai fidelă a consumului energetic. Există însă tehnologia necesară 
pentru a cuantifica de sus luminile din fiecare sat și țară? Un expert al Băncii Mondiale crede 
că se poate.

Î
n condițiile în care peste un miliard de oameni 
nu sunt conectați la energie în zilele noastre, 
guvernele și concernele de energie la nivel mon-
dial alocă sume uriașe pentru a facilita accesul 

unui număr cât mai mare la sistemele energetice, cu 
precădere în zonele defavorizate, mai cu seamă 
rurale. Mai multă energie înseamnă nu doar dezvol-
tarea „pe hârtie“ a unor regiuni, ci și posibilitatea 
practică pentru copii de a studia la domiciliu sau a 
femeilor de a se deplasa în mai multă siguranță. 
Într-un articol intitulat „Ochii din cer urmăresc elec-
trificarea rurală“, un expert în energie al Băncii 
Mondiale, Kwawu Mensan Gaba, laureat al mai multor 
premii de prestigiu la nivel global, își pune câteva 
întrebări elementare: cum se poate determina cine 
are acces la energie și cine nu? Ce ar fi dacă ar exis-
ta tehnologia și instrumentele care ne-ar ajuta să 
vedem din spațiul cosmic sursele de energie din 
fiecare loc al planetei, mai mult sau mai puțin dez-
voltat, și să alcătuim o hartă exhaustivă a surselor 
reale? Și tot specialistul în energie răspunde: scena-
riul „ce ar fi dacă“ e acum realizabil.

O PLATFORMĂ INOVATOARE – INDIA.NIGHTLIGHTS.IO
Practic, o inițiativă îndrăzneață, materializată în 
platforma india.nightlights.io monitorizează patru 

miliarde de semnale luminoase venite de pe Pământ 
în fiecare zi și examinează datele recepționate și 
înmagazinate în ultimii 20 de ani. Planul în sine a 
devenit posibil prin intermediul agențiilor spațiale 
din întreaga lume. Pentru a putea avea o viziune de 
ansamblu, agențiile menționate au în acest moment 
1.300 de sateliți plasați pe orbită, iar datele și 
informațiile acumulate sunt de o bogăție inestimabi-
lă. Astfel, progresul de la sol poate fi mai ușor moni-
torizat, sunt întocmite planuri de măsuri și politici de 
optimizare a intervențiilor într-o manieră diferită de 
cele de până acum. Înainte de toate însă, e un exem-
plu influent și concret prin care lumea digitală vine 
în sprijinul energiei sustenabile.
Utilizarea luminilor din timpul nopții pentru a favo-
riza monitorizarea electrificării din țări cu rate ener-
getice modeste a început în Mali și Senegal, pentru 
ca apoi să fie extinsă în Vietnam, ajunsă la o rată de 
electrificare de 98%. A urmat India, o țară cu o den-
sitate a satelor ieșită din comun, iar prin intermediul 
acestei platforme, tendințele de electrificare au 
devenit mult mai clare odată strânse informații din 
circa 600.000 de arii locuite din zona rurală. „Moni-
torizarea e un instrument esențial în sprijinul efor-
turilor guvernului indian de a asigura o electrificare 
rapidă“, a comentat Onno Ruhl, Country Director al 

text SIMONA GEORGESCU  foto SHUTTERSTOCK
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Băncii Mondiale pentru India. Plat- 
forma facilitează realizarea unei ima-
gini de ansamblu, compararea perti-
nentă a situațiilor din diferite zone, 
după cum asigură și accesul larg al 
utilizatorilor de oriunde de pe glob. De 
mulți ani, luminile nopții măsurate de 
sateliți vin în ajutorul dezvoltării a 
numeroase comunități. Cu toate aces-
tea, în fază inițială, complexitatea 
accesării și procesării cantității uriașe 
de date reprezenta un obstacol aproa-
pe de netrecut. Acesta este motivul 
pentru care, în urmă cu cinci ani, o 
echipă compusă din cercetătorii 
Universității din Michigan, cei de la US 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) și experți din 
Grupul Energetic al Băncii Mondiale a 
elaborat o modalitate de a măsura 

luminile din noapte într-un mod siste-
matic și accesibil. 

PROGRESE ŞI NOI POSIBILITĂŢI DE 
DEZVOLTARE
Aceste eforturi conjugate au dus la 
progrese remarcabile în domeniul elec-
trificării. Mai mult decât atât, au con-
dus la alte posibile direcții de dezvol-
tare, pornind de la concluziile prelucră-
rii datelor. Lunile și anii următori vor 
valida cu siguranță și răspunsurile unor 
noi întrebări apărute ca urmare a aces-
tui mod inedit de monitorizare: ce alte 
resurse pot fi utilizate pentru a fi coro-
borate cu aceste date? În ce măsură pot 
fi extinse aceste culegeri de date la 
nivel mondial și cum pot influența con-
cret indicii de dezvoltare? 
Platforma inovatoare a fost lansată la 

ediția de anul acesta a prestigiosului 
Forum Economic de la Davos. Membri 
ai guvernelor, reprezentanți ai secto-
rului privat și jucători semnificativi din 
domeniul energetic la nivel mondial au 
fost invitați să analizeze posibilitățile 
de dezvoltare a sistemului de monito-
rizare, pentru elaborarea de alte di- 
recții ale unui program de aplicare du-
rabil și extins. 
Până atunci, Tejpreet Chopra, preșe-
dinte și CEO la Bharat Light and Power, 
a ținut să remarce: „India.nightlights.io 
e o platformă deschizătoare de dru-
muri, care va transforma modalitatea 
în care lumea gestionează provocările 
globale sub aspect energetic. Această 
facilitate ne ajută să furnizăm soluții 
energetice chiar celor care au cea mai 
mare nevoie de acestea“.
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Transformarea radicală a pieţei, creşterea nivelului de educaţie a consumatorilor şi accesul 
la reţelele digitale vor întreţine cursa companiilor din domeniul energetic pentru dezvoltarea 
tehnologiilor digitale cu scopul creşterii eficienţei activităţii şi a ofertei de servicii din ce în 
ce mai utile pentru consumatorii finali, susţine conf. dr. ing. Mircea Scripcariu, Facultatea de 
Energetică din cadrul Universității Politehnica București.
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„Creşterea eficienţei instalaţiilor care 
utilizează energia şi tehnologia digitală 
va transforma clientul din utilizator în 

producător de energie“

opinie - mircea scripcariu

text CAROL POPA foto CARMEN IONESCU

Ce nivel de penetrare are digitalizarea în industria 
energetică pe plan mondial?

M.S.: Aş începe discuţia noastră printr-o afir-
maţie, de fapt un fel de disclaimer, şi 

printr-o mărturisire. Afirmaţia se referă la faptul că 
răspunsurile la întrebările dumneavoastră reprezintă 
opiniile personale şi nu ale instituţiei pe ale cărei state 
de plată mă regăsesc sau ale comunităţii academice. Iar 
mărturisirea se referă la faptul că nu sunt activ pe 
Facebook şi nici pe alte platforme digitale de sociali-
zare. Digitalizarea în industria energetică reprezintă o 
preocupare pentru toate organizaţiile care participă la 
dezvoltarea şi exploatarea acestui proces tehnologic 
complex, dinaintea debutului meu ca energetician 
practician în reţelele electrice din zona Cetăţii de Scaun 
a Târgoviştei, unde am locuit o vreme, chiar pe strada 
Cetăţii. În acea etapă de dezvoltare a industriei ener-
getice, înregistrarea consumului de energie se făcea în 
registre completate de personalul de exploatare cu 
creionul „chimic“. Nesimultaneitatea înregistrărilor 
dădea mereu bătăi de cap celor care calculau, evident 
offline, pierderile de energie pe diversele echipamen-
te. Înregistrarea comportamentului echipamentelor 
aflate în exploatare era dificilă, iar mentenanţa se 
făcea odată cu apariția defectelor. Creşterea eficienţei 
şi siguranţei în exploatarea instalaţiilor fiind un per-

manent deziderat al industriei, tehnologia informaţiei 
şi a comunicării a pătruns rapid, ca o necesitate a 
îmbunătăţirii performanţei. În acea perioadă, a anilor 
’80-’90, deja erau folosite conductoarele liniilor elec-
trice aeriene cu dublu scop, tranzitul de energie elec-
trică la frecvenţe reduse, 50 Hz în România, şi trans-
miterea unor informaţii cu scopul creşterii eficienţei în 
exploatarea instalaţiilor, la frecvenţe ridicate. Infra-
structura de comunicare s-a dezvoltat exponenţial în 
ultimele decenii, contribuind semnificativ la creşterea 
eficienţei, siguranţei şi calităţii în alimentarea cu ener-
gie şi mă refer, în special, la electricitate. Acest proces 
a fost posibil şi datorită evoluţiilor ce au avut loc în 
electronică, domeniu cu contribuţii majore în procesul 
de digitalizare a industriei energetice. Astăzi, culege-
rea, prelucrarea şi trimiterea informaţiei la distanţă, în 
timp real, reprezintă elemente în strânsă legătură cu  
dezvoltarea sectorului. Sistemele SCADA sunt utilizate 
extensiv în toate instalaţiile energetice pentru a îmbu-
nătăţi permanent calitatea serviciilor şi eficienţa cu 
care ne folosim resursele, multe dintre ele limitate. Ca 
dovadă, Strategia Națională privind Agenda Digitală 
pentru România – 2014 promovează direcţii de acţiune 
care contribuie la realizarea obiectivelor naţionale şi 
europene privind schimbările climatice și dezvoltarea 
durabilă a energiei.
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Cum apreciați deschiderea acestei 
industrii față de absorbția noilor tehno-
logii axate pe digital?

M.S.: Există un răspuns imediat: 
mare! El trebuie însă expli-

cat, din punctul meu de vedere, prin 
presiunile exercitate de crizele petroli-
ere din ani ’70-’80 şi demonopolizarea 
industriei, iniţiată în anii ’80-’90 de 
guvernul britanic condus de Margaret 
Thatcher. Aceste evenimente „economi-
ce“ globale au schimbat radical indus-
tria energetică, industrie care a fost 
reorientată către eficienţă, un factor 
determinant fiind competiţia şi gândi-
rea strategică. În acest fel, sectorul 

energetic a trecut de la furnizarea de 
energie la furnizarea de servicii către 
client. În curând, ne vom putea alege 
furnizorul de energie doar butonând pe 
smartphone, iar alegerea nu va avea în 
vedere doar preţul cel mai scăzut, ci şi 
serviciile diverse oferite (de exemplu, 
servicii de televiziune), sursele din care 
este obţinută energia (unii vor fi de 
acord să plătească mai mult pentru ca 
energia să provină doar din surse rege-
nerabile de energie) etc. Şi să nu uităm 
că dezvoltarea tehnologiilor de produ-
cere a energiei către generarea distri-
buită, utilizarea surselor de energie 

regenerabile, creşterea eficienţei insta-
laţiilor care utilizează energia şi a teh-
nologiilor digitale vor transforma clien-
tul din utilizator în producător de ener-
gie. Iată încă un motiv pentru care fur-
nizorii de energie şi celelalte companii 
din domeniu să-şi mărească viteza de 
absorbţie a noutăţilor din tehnologia 
informaţiei şi comunicării, cu scopul de 
a-şi menţine clienţii.

Care sunt principalele oportunităţi ofe-
rite de digital în eficienţa energetică şi 
reducerea consumurilor energetice?

M.S.: Ineficienţa energetică are 
câteva cauze clare, cunos-

cute şi recunoscute, dintre care amin-
tesc: nerespectarea acţiunilor de între-
ţinere a instalaţiilor, încărcarea sub 
capacitate a instalaţiilor de utilizare, 
lipsa unei pregătiri permanente a per-
sonalului de exploatare şi, de ce nu, 
lipsa competiţiei în anumite pieţe. Teh-
nologia digitală nu poate fi doar o opţi-
une/alternativă pentru creşterea efici-
enţei energetice, ci este indispensabilă. 
Companiile care nu-şi vor instala siste-
me de monitorizare online a producţiei 
de bunuri şi consumului de energie nu 
vor putea elimina cauzele ineficienţei. 
Companiile care nu se vor extinde în 

eCommerce nu se vor putea dezvolta. 
Companiile care nu vor culege şi nu vor 
prelucra volume mari de informaţii din 
piaţă nu-şi vor putea stabili strategii de 
menţinere şi dezvoltare. În domeniul 
rezidenţial, extinderea digitalizării va 
depinde de nivelul de trai şi de accesul 
la educaţia necesară. 

La o privire de ansamblu asupra indus-
triei energetice, care sectoare conside-
raţi că sunt/vor fi primele beneficiare 
ale optimizării proceselor prin digitali-
zare?

M.S.: Producţia de energie din 
surse regenerabile solicită 

un nivel ridicat al digitalizării, şi unde 
există cerere, există și ofertă. Deja sunt 
companii mari, din zona digitală, care 
vor să exploateze aceste dezvoltări 
chiar prin propriile proiecte energetice, 
așa cum este Google. Digitalizarea va 
ajuta companiile ce dezvoltă proiecte 
pe surse regenerabile să-şi optimizeze 
producţia, să-şi reducă cheltuielile de 
exploatare şi să se integreze mai bine 
în reţelele interconectate.

Care consideraţi că sunt principalele 
provocări ale momentului în interacţi-
unea dintre digital şi piaţa energiei?

M.S.: Cred că cele de reglemen-
tare şi de siguranţa infor-

maţiei. Extinderea digitalizării aduce şi 
în pieţele de energie riscurile atacurilor 
informatice.

Descrieţi plastic tabloul consumatorului 
individual de energie din anul 2025 și 
pe cel al consumatorului industrial.

M.S.: Atâta timp cât educaţia va 
contribui la reglarea vieţii 

generaţiilor viitoare, pentru anul 2025, 
consumatorul individual, educat şi cu 
posibilităţi financiare medii va utiliza 
energie doar din surse nepoluante și va 
cumpăra un minim de aparatură electro-
casnică. El va socializa mai mult în 
natură, pe terenurile de sport sau în 
restaurante și mai puțin în fața unor 
device-uri. Consumatorul industrial va 
fi unul cu un management mai conştient 
asupra amprentei de carbon a afacerii, 
cu un sistem ISO 50001 (de manage-
ment energetic) implementat şi orientat 
în totalitate către o relaţie cu clientul pe 
termen lung. Cred că tehnologia digitală 
va susţine permanent dezvoltarea 
comerţului D2D (digital-to-digital).
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Pare un top al miliardarilor dintr-o publicație care măsoară averile, dar, de fapt, este o tre-
cere în revistă a oamenilor care joacă anul acesta un rol decisiv în producerea, exploatarea și 
eficientizarea energiei la nivel planetar.

CEI MAI INFLUENȚI
OAMENI DIN ENERGIE ÎN 2016

OXYGEN – PUBLICAȚIE ENGIE – NR. 1(25)/2016

Ș
i în 2016, strategia energetică la nivel global urmărește 
aceleași obiective, printre care: creșterea eficienței, 
reducerea impactului asupra mediului înconjurător, 

utilizarea rațională a resurselor primare, îmbunătățirea 
politicii de prețuri pentru combustibili, energie electrică și 
energie termică. Dar cine sunt cei care stabilesc tendințele 
în aceste domenii, dincolo de responsabilii instituționali din 

fiecare țară și de agențiile transnaționale? Așa cum relevă 
energydigital.com, care a realizat o ierarhie a celor mai 
influenți oameni din energie în anul 2016, sunt nume rezo-
nante la scară planetară, jucători cu un cuvânt greu de spus: 
șefi de corporații, antreprenori, inventatori, deciziile lor 
putând influența nu doar prezentul și viitorul sectorului 
energetic, ci și viața fiecăruia dintre noi.

Povestea acestui inovator e 
similară cu progresul seco-
lului XXI. Elon Reeve Musk, 
cel care și-a legat numele de 
SpaceX, Tesla Motors și 
SolarCity, este și unul din-
tre cei care stabilesc 
tendințele în sectorul ener-
getic. Printre cele mai 
așteptate demersuri ale 

acestui savant în 2016 se numără: lansarea mașinii 
Tesla Model 3, cel mai accesibil automobil al companiei 
destinat pieței largi; lansarea Powerwall – bateria de uz 
casnic, încărcată cu energie produsă de panouri solare 
– pe tot mai multe piețe; istorica etapă de trecere de la 
concept la teste a sistemului de transport al viitorului 
– hyperloop. Toate aceste noutăți vor influența major 
consumul de energie la scară planetară, nemaivorbind 
de alte potențiale descoperiri ale neobositului Musk, 
mereu preocupat de noi teritorii științifice. 

În calitate de cel mai bogat 
om din lume, William Henry 
Gates al III-lea are și mijloa-
cele financiare, și conexiuni-
le potrivite pentru a face 
diferența la nivel global. 
Deloc întâmplător, filantro-
pul și vizionarul american a 
fost desemnat imaginea lan-
sării unei inițiative de nei-
maginat până de curând, 
Beakthrough Energy Coalli-

tion. Astfel, alături de alți lideri ai unor corporații-gigant, 
precum Mark Zuckerberg, Jeff  Bezos ori Richard Branson, 
Gates va încuraja și va potența tehnologiile neutre din 
punctul de vedere al utilizării dioxidului de carbon. În 

același timp, Bill Gates este promotorul altui proiect în 
strânsă legătură cu sănătatea planetei, Mission Innovation, 
practic, un angajament la care au aderat zece țări din toată 
lumea și prin care se va investi și mai mult în proiecte 
legate de „energia curată“. De ce e atât de relevant pionie-
ratul în domeniul energetic al lui Gates? Mărturisește chiar 
miliardarul: „Pomenesc adesea despre miracolul vaccinu-
rilor: cu doar câteva doze, acestea îi protejează pe copii de 
boli mortale toată viața. Când vine vorba despre energie 
curată, avem nevoie de soluții la fel de miraculoase. De ce 
e atât de importantă energia curată? Lumea va consuma 
tot mai multă energie în următoarele decade – o creștere 
de 50% sau poate chiar mai mult între 2010 și 2014, potri-
vit estimărilor guvernului american. Dar azi, cele mai mari 
resurse energetice sunt și cele mai mari producătoare de 
dioxid de carbon, care provoacă schimbări climaterice“.

din culise

text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCK, GETTY IMAGES

ELON MUSK
44 de ani, SUA/Canada, inventator, inginer, programator, antreprenor, investitor

BILL GATES 
60 de ani, SUA, cofondator Microsoft, filantrop

32-33 Din culise.indd   32 09/06/2016   15:04



33

E suficient să spunem că, aflat în fruntea General 
Electric în calitate de CEO, Immelt gestionează 
una dintre cele mai profitabile și mai mari com-
panii din întreaga lume. Totodată, Jeffrey Robert 
Immelt e o figură marcantă a ceea ce se numește 
„Internetul industrial“, având drept scop trans-
formarea utilajelor grele și a motoarelor masive 
în computere generatoare de date. Sub tutela sa, 
compania multinațională dezvoltă pe bandă echi-
pamente bazate pe senzori și tehnologie utilizând 
inteligență artificială ce îi va alimenta cu date în 

timp real pe posesorii sistemului – toate, condu-
când la o productivitate și o eficiență energetică 
superioare. Anul 2016, dar și anii care vor urma 
sunt decisivi pentru ambițiosul scop: apariția 
primei companii industriale digitalizate, așa cum 
a anticipat Immelt. La sfârșitul anului trecut, 
Immelt a dezvăluit apariția unui start-up ce se va 
numi Current și va furniza produse și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic unor 
consumatori  uriași ,  precum retai leri ,  
municipalități, universități și spitale. 

Viața și cariera lui Patrick Pouyanne s-au schim-
bat decisiv în 2014, la dispariția neașteptată a 
lui Christophe de Margerie, CEO la compania de 
petrol și gaze Supermajor, Total S.A. Atunci, i s-a 
propus să devină noul CEO și s-a gândit la două 
lucruri: mai întâi, să nu încerce să-și copieze 
predecesorul, fiindcă era inimitabil; apoi, că 
10.000 de oameni au nevoie de un lider nou. Așa 
că a acceptat. Până atunci, absolventul Școlii 
Politehnice jucase roluri importante în sectorul 

energetic la nivel de stat, incluzând portofolii la 
Industrie și Mediu, precum și un stagiu în care a 
fost consilierul primului-ministru. Ulterior, a 
primit un rol global, la dezbaterea climaterică de 
la Paris fiind printre cei mai mari susținători, 
alături de alți CEO din industria de petrol și gaze, 
ai reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Angajamentul unui jucător atât de important din 
sectorul energetic e echivalentul unei garanții a 
unui consum de energie curat, sigur, durabil.

Veritabil colos în industria 
de profil și în general pe 
plan global, Exxon Mobil, 
la care Rex Tillerson e 
CEO, a obținut anul trecut 
un profit de 36,1 miliarde 
de dolari. E doar un deta-
liu care schițează influența 
celui care a decis în 2009 
ca Exxon Mobile să achi-
ziționeze XTO Energy, iar 

mai recent, să-și manifeste interesul nemijlocit față 
de obținerea accesului de forare a terenurilor subac-
vatice bogate în petrol din zona Insulei Sahalin. E de 
la sine înțeles că sprijinul texanului față de investițiile 
în cercetări asupra resurselor alternative de energie 
e vital, în condițiile în care predecesorul său promo-
va ideea că sursele neconvenționale de energie nu 
vor deveni mai eficiente economic decât cele 
tradiționale. Tillerson însuși e destul de rezervat în 
privința momentului în care, de exemplu, hidrogenul 
va putea fi folosit pe post de combustibil la scară 
planetară. 

CELE MAI INFLUENTE
TENDINȚE ENERGETICE ÎN 2016

Un grup de experți în tehnologie și afaceri a alcătuit, 
pentru firma de consultanță CLEAResult, cele mai influ-
ente tendințe în materie de eficiență energetică. Un rol 
extrem de influent anul acesta îl va avea tehnologia Li-Fi. 
„Light fidelity” este cea mai nouă tehnologie a Internetu-
lui de mare viteză, permițând transmiterea datelor cu o 
viteză de o sută de ori mai mare folosindu-se de lumină, 
în comparație cu tehnologia Wi-Fi, care funcţionează cu 
ajutorul undelor radio. Fasciculele de lumină vor putea 
fi folosite în zone delicate din punct de vedere electro-
magnetic, cum ar fi centralele nucleare, fără a provoca 
interferențe. O altă tendință relevantă e creșterea vehi-
culelor electrice în ponderea comercializării industriei 
constructoare de mașini. 
O altă tendință energetică majoră este cea legată de 
HEMS (Home Energy Management Systems). Sistemele 
casnice de control energetic vor fi din ce în ce mai ușor 
de implementat, iar consumatorii vor avea posibilitatea 
de a utiliza optim resursele de energie internă, precum și 
de a-și gestiona mai bine consumul și de a ține prețurile 
la un nivel rezonabil. 

REX TILLERSON 
64 de ani, om de afaceri, antreprenor

JEFFREY IMMELT 
60 de ani, SUA, om de afaceri 

PATRICK POUYANNE
52 de ani, Franța, inginer, președinte și CEO
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RESURSE

BANCA MONDIALĂ INVESTEȘTE ÎN
ENERGIE VERDE ÎN ȚĂRILE SĂRACE

STRATEGIA ENERGETICĂ NU VA FI 
ASUMATĂ ÎN 2016

ACORD PENTRU CONSTRUCȚIA
GAZODUCTULUI PE SUB DUNĂRE

DUBLAREA CAPACITĂȚILOR ENERGETICE 
DIN REGENERABILE AR ADUCE ECONOMII 
URIAȘE

B
anca Mondială (BM) a prezentat un plan vizând în 
special ajutorarea ţărilor sărace pentru dotarea a 
150 de milioane de locuinţe cu energie din surse 

regenerabile, până în anul 2020, informează agenţia 
France Presse. În cadrul acestui plan de acţiune, adoptat 
după acordul încheiat în cadrul Conferinţei ONU pe teme 
climatice (COP 21) din decembrie 2015 de la Paris, insti-
tuţia îşi propune să finanţeze proiecte care ar urma să 

adauge  30 
gigawaţi de 
energie verde 
p r o d u c ţ i e i 
mondiale de 
electricitate, 
precizează un 
comunicat al 
BM. „Noi acţio-

năm urgent pentru a ajuta ţările să realizeze tranziţia 
majoră spre creşterea surselor de energie regenerabilă 
şi pentru a reduce sursele de energie bazate pe carbon“, 
a declarat preşedintele Băncii Mondiale, Jim Yong Kim. 
Pentru a finanţa acest plan, ramura Băncii Mondiale 
dedicată sectorului privat va creşte investiţiile pentru 
proiecte de mediu de la 2,2 miliarde de dolari la 3,5 mili-
arde de dolari pe an.

D
ocumentul Strategiei Energetice Naţionale nu va 
fi asumat de nimeni, în această toamnă, chiar dacă 
va fi gata, întrucât Guvernul se va schimba, con-

form unei declarații a Silviei Vlăsceanu, director executiv 
al Asociaţiei Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), 
în cadrul unei dezbateri pe tema viitoarei strategii ener-
getice a ţării. Reamintim, Ministerul Energiei şi-a propus 
elaborarea Strate-
giei Energetice 
până în toamna 
acestui an. În pre-
zent, se derulează 
consul tăr i  pe 
această temă cu 
specialiştii din 
sector. „Personal, 
sunt sceptică că 
strategia energe-
tică va fi finalizată 
în această toam-
nă. Poate fi gata 
un document, dar 
de asumat, nu o să 
şi-l asume nimeni. 
În toamnă, Guvernul nu mai are rost să aprobe un docu-
ment pe care să şi-l asume un Guvern politic viitor“, a 
adăugat Vlăsceanu, citată de Agerpres.

O
peratorii reţelelor de transport al gazelor din Ro-
mânia şi Bulgaria, Transgaz şi Bulgartransgaz, vor 
semna un contract cu firma austriacă Habau PPS 

Pipeline Systems SRL în vederea construirii unui tronson 
de interconectare a sistemelor de transport al gazelor 
sub fluviul Dunărea, scrie zf.ro. Bulgartransgaz şi Transgaz 
implementează în comun proiectul care are drept obiectiv 
diversificarea surselor şi a rutelor lor de aprovizionare cu 
gaz. Cele două companii au primit fonduri europene de 8,9 
milioane de euro pentru finanţarea proiectului, în cadrul 
Programului Energetic European pentru Redresare (PEER).

D
ublarea ponderii energiilor regenerabile în mixul 
energetic mondial, până la 36% în anul 2030, ar 
permite economiei mondiale să realizeze redu-

ceri de costuri de până la 4.200 miliarde de dolari pe 
an, arată un studiu publicat miercuri de Agenția 
Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA), 

informează Reu-
ters. În 2014, ener-
giile regenerabile 
reprezentau 18% 
din energia consu-
mată la nivel mon-
dial. Potrivit actu-
alelor strategii e- 
nergetice naționa-
le, ponderea rege-
nerabilelor ar ur- 
ma să ajungă la 
21% în anul 2030. 
Însă dublarea pon-

derii regenerabilelor ar ajuta la atingerea obiectivului 
mondial referitor la limitarea creșterii temperaturilor 
mondiale la sub 20 Celsius, cum s-a convenit la summitul 
de la Paris de anul trecut.te
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Aplicaţia
engiemobile:
pentru energia 
de zi cu zi

engie.ro

Viaţa înseamnă dinamism. Aşa sunt şi 
eu, mereu în mişcare. Indiferent că fac 
sport, călătoresc sau ies la plimbare, nu 
mai am grija facturilor de gaze naturale, 
a plăţilor, a trimiterii indexului sau a 
monitorizării consumului. Pentru că 
acum am aplicaţia engiemobile pe 
smartphone şi tabletă!

Serviciile şi ofertele ENGIE
la un click distanţă

Descărcați de pe 

App Store
Descărcați de pe 

Google Play

Serviciile şi ofertele ENGIE

Index
Transmitere index autocitit.

Facturi
Acces istoric facturi.

Plăți
Acces istoric plăți.

Puncte de plată
Cel mai apropiat punct de 
plată a facturii.

Actualizare date
Schimbarea datelor de 
contact.
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Eficienţa energetică şi conservarea energiei, privite din punct de vedere business, ar trebui să 
reprezinte primele obiective în proiectarea reţelelor inteligente, asigurând astfel o mai bună 
fiabilitate a acestora. În plus, se reduc şi costurile, deoarece într-o asemenea abordare unitară 
eforturile de reducere a consumului costă mai puţin decât construirea unor noi unităţi de gene-
rare, lucru apreciat foarte mult de dezvoltatorii de tehnologii noi, care sunt la curent cu trendu-
rile tehnico-științifice evoluționiste.

CASE ȘI AFACERI

CONECTATE
CARE SUNT EFICIENTE ENERGETIC

text SL. DR. ING. LAURENȚIU CONSTANTIN LIPAN  foto SHUTTERSTOCK

U
nul dintre mijloacele prin care se poate atinge 
acest obiectiv, aducând în plus şi multe alte avan-
taje, este proiectarea unui sistem inteligent de 

contorizare, comandă şi control la nivel de consumator 
(utilizator) a sistemelor de alimentare cu energie electri-
că, termică, gaze naturale, apă şi alte utilităţi.
Pe plan internaţional, acest sistem poartă denumirea de 
Advanced Metering Infrastructure (AMI). AMI (figura 1) 
reprezintă totalitatea sistemelor de măsură, achiziţie şi 
comunicaţii bidirecţionale, incluzând contoarele de la 

utilizatori, reţelele de comunicaţii, furnizorii de servicii 
(energie electrică, apă, gaz etc.) şi sistemul de procesare 
a datelor.
Trebuie avut în vedere și faptul că aceste sisteme/con-
toare inteligente utilizează parole asociate unor utiliza-
tori individuali. Aceste parole sunt comune mai multor 
grupuri şi, de obicei, acestea sunt cunoscute tuturor celor 
implicaţi în implementarea sistemelor de contorizare și 
control. În aceste condiții, apare inevitabil problema 
utilizării unui sistem de autentificare bazat pe parole 
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ANALIZĂ

Fig. 1 Elementele componente AMI
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securizate şi confidenţiale (și nu asociate 
unor grupuri de utilizatori). Astfel, sunt 
obligatorii prezența și utilizarea unui 
sistem avansat de control și management 
al acestor parole prin care să se asigure că 
numai utilizatorii agreați trebuie să le 
utilizeze și acceseze (pe diverse niveluri 
de acces).
Clădirea/casa inteligentă, atât conceptual, 
cât și ca afacere, este privită și considera-
tă ca o provocare în acest vast domeniu, 
pentru această piață, și prezintă următoa-
rele caracteristici obligatorii:
• Aplicații inteligente;
• Contoare inteligente și infrastructură 
avansată de măsurare/monitorizare;
• Rețele (electrică, comunicații voce și 
date) inteligente – SMART;
• Senzori adecvați;
• Control inteligent (inclusiv de la dis-
tanță);
• Sisteme avansate de securitate etc.
Din punct de vedere business, cade în 
sarcina promotorilor specializați prezen-
tarea tuturor acestor caracteristici enu-
merate mai sus, ca pe o analiză SWOT cu 
puncte tari, puncte slabe, oportunități și 
amenințări pentru proiectarea unei vizi-
uni de ansamblu sau a unor idei de afa-
ceri.
O altă problemă, deosebit de importantă, 
ce trebuie rezolvată și care poate afecta 
întreaga afacere, este reprezentată de 
atestarea sistemelor/contoarelor inteli-
gente cu accesare de la distanţă din punct 
de vedere al siguranţei infrastructurilor 
avansate de monitorizare. Atestarea pre-
supune verificarea versiunii firmware-
ului, dacă aceasta a fost alterată și dacă 
un echipament de pe teren are comporta-
mentul aşteptat şi funcţionează în confi-
guraţia aprobată. De asemenea, este 
important să se aibă în vedere și faptul că 
acest sistem inteligent funcţionează cu 
setările corecte şi dacă a funcţionat pe 
toată perioada de viață cu firmware neal-
terat. 
O reţea electrică inteligentă implementea-
ză politicile de eficienţă energetică pe 
parcursul întregului lanţ, de la generare la 
utilizatori. Eficienţa energetică se referă, 
în contextul reţelelor inteligente, la redu-
cerea pierderilor în liniile de transport şi 
distribuţie, controlul eficient al tensiunii, 
dar şi la reducerea consumului utilizato-
rilor. Legătura dintre investiţiile financi-
are în reţelele inteligente şi eficienţa 
energetică este prezentată în figura 2.

Fig. 2 Rolul eficienţei energetice în reţelele 

electrice inteligente

Trebuie menționat faptul că politicile de 
eficienţă energetică se dezvoltă într-un 
mod alert, fiind iniţiate atât de organisme-
le guvernamentale, cât şi de către compa-
niile de utilităţi.
Clădirile nu vor mai fi doar „verzi“, ci şi 
„inteligente“, prin controlul energiei, care 
va putea fi atât cumpărată, cât şi vândută 
de către utilizatori. Inteligenţa utilizatori-
lor va consta tocmai în capacitatea acesto-
ra de a manipula fluxurile de energie şi 
veniturile obţinute, prin strânsa funcţiona-
re cu reţelele inteligente din care fac parte 
integrantă.
Pentru a putea participa la programe de tip 
„demand response“, consumatorii trebuie 
să îndeplinească condiţiile de eficientă 
energetică, dar şi să dispună de sistemele 
de comunicaţii şi control necesare. Proble-
me similare apar şi în capacitatea consu-
matorilor de a integra surse de generare 
distribuită, fie sub formă de cogenerare, 
fie sub forma unor surse regenerabile, 
astfel încât întreaga reţea să beneficieze 
de acestea.
Una dintre marile provocări ale reţelelor 
electrice inteligente şi a sistemelor de 
control la nivel de consumator, în general, 
este interoperabilitatea. Sistemele de con-
trol ale clădirilor utilizează în general 
limbaje de programare proprii, iar primul 
pas spre interoperabilitatea comunicaţiilor 
este implementarea unor protocoale stan-
dard. Mai mult, aparatura electrocasnică 
trebuie să „simtă“ reţeaua din care este 
alimentată. De exemplu, un echipament 
electric poate primi preţul energiei de la 
reţeaua electrică şi poate decide autonom 
începerea funcţionării doar dacă utilizează 
protocoale de comunicaţii compatibile atât 
cu cele din reţea, cât şi cu cele ale sistemu-
lui de monitorizare a consumului de ener-
gie din cadrul consumatorului. În cazul 

utilizării consumatorilor ca furnizori de 
energie, sistemele de control ale acestora 
trebuie să poată comunica cu companiile 
de utilităţi şi chiar cu piaţa de energie, 
pentru a le asigura dispecerizarea.
Chiar dacă se utilizează echipamente inte-
ligente, trebuie asigurat şi răspunsul cores-
punzător al consumatorilor la cerinţele 
reţelei, în condiţii de eficienţă energetică. 
Acest lucru se poate obţine prin îmbună-
tăţirea interacţiunii dintre reţea şi consu-
mator.
Pentru îmbunătățirea consumului de ener-
gie electrică, dar și termică dintr-o clădire, 
locuință ș.a.m.d., este foarte important să 
cunoaștem caracteristicile fiecărui recep-
tor în parte, pe care-l achiziționăm și apoi 
îl instalăm, conectându-l la rețeaua internă 
(wireless/electrică) a clădirii/locuinței cu 
un sistem de protecție foarte bine pus la 
punct, interesându-ne mai ales câtă ener-
gie electrică utilizează aparatele electroni-
ce și câți bani putem economisi printr-o 
mai bună setare sau prin utilizarea lor la 
anumite ore din zi din noapte, eventual pe 
baza unui tarif dinamic comunicat online 
în timp real chiar de furnizorul de energie.
Este foarte util și indicat să folosim 
informațiile legate de consumul de energie 
astfel încât să putem fi capabili, în 
cunoștință de cauză, să decidem dacă este 
cazul să investim sau nu într-un echipa-
ment nou, de generație nouă, mai eficient 
energetic sau să-l actualizăm pe cel vechi 
până atingem performanțele dorite/
așteptate pe baza unor calcule pe care ar 
fi indicat să le poată face computerul la 
care este racordată clădirea, locuința etc. 
Clădirea inteligentă (din punct de vedere 
business) trebuie să fie dotată cu un modul 
de achiziție și analiză de date și, de aseme-
nea, conform noilor tendințe din domeniu, 
să poată fi capabilă să prezinte un cost 
estimat de exploatare anual și consumul 
estimat de energie electrică pe an pentru 
fiecare echipament în parte și total, având 
în vedere și specificul de viață al fiecărui 
utilizator, echipament, sistem integrat.
Punctele tari în alegerea realizării unei 
case/clădiri inteligente se pot structura 
astfel:
• Creşterea dorinţei clientului/utilizatoru-
lui pentru confort;
• Creşterea dorinţei clientului/ utilizatoru-
lui pentru siguranță și securitate;
• Popularitatea IT (sisteme informatizate 
de înaltă tehnologie) și a portalelor web;
• Conexiunea la internet extinsă și sigură;
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• Costurile tot mai ridicate ale energiei, care conduc la 
adoptarea de metode de eficientizare şi optimizare a 
consumului de energie electrică și termică.
De asemenea, există și puncte slabe, cum ar fi:
• Costurile ridicate pentru implementare;
• Lipsa cunoștințelor de specialitate din partea clienților/
utilizatorilor – uneori problemele ridicate de aceste 
construcții sunt foarte tehnice și deosebit de elaborate, 
punând în dificultate persoane implicate în implementa-

rea unui astfel de proiect;
• Instalarea complicată, combinată cu confuzia clienților/
utilizatorilor (în ceea ce privește așteptările și dorințele);
• Îngrijorarea utilizatorilor pentru securitatea datelor 
monitorizate/transmise/stocate;
• Nu întotdeauna un cost scăzut al energiei din unele zone 
este benefic, el putând conduce de cele mai multe ori la 
scăderea motivației clienților (utilizatorilor) pentru auto-
matizarea casei/clădirii.

Concluzii
Sistemul inteligent al fiecărei tipologii de clă-
dire inteligentă (privită ca un tot unitar sau 
individual pe zone, tronsoane sau locuințe/
birouri) trebuie să poată realiza și apoi utiliza o 
etichetă energetică adecvată, care poate oferi, 
în orice moment, o estimare a consumului mediu 
de energie, a costului de operare a modelului
specific al aparatului utilizat (pentru diverse 
setări), analiza istoricului și posibilitatea de 
estimare pe termen scurt, mediu și lung a unor 
valori considerate de interes (recomandate 
– kWh, kVArh etc.). Pe lângă cele prezentate 
anterior, sistemul inteligent al clădirii trebuie 
să poată accesa (și actualiza ori de câte ori 
este necesar) un ghid de energie în care să se 
poată regăsi informații privind partea de tari-
fare (orare, noapte-zi etc.), dar și o parte din 
legislația la zi, cu toate schimbările și modifi-

cările din domeniu pe tematica anterior amin-
tită, astfel încât sistemul să poată fi capabil să 
prezinte rapid, la cererea utilizatorului, orice 
informație solicitată în acest sens și apoi să se 
poată lua decizii.
Automatizarea clădirilor devine din ce în ce mai 
populară în rândul utilizatorilor – odată cu insta-
larea acesteia crescând confortul, securitatea, 
scăzând costurile cu energia (electrică/termică) 
datorită unor sisteme inteligente de gestionare/
informare, dar și a facilităților deosebite pe care 
le oferă aceste tipuri de construcții din punct 
de vedere al utilităților practice și a confortului 
sporit. Sistemul automatizat al unei clădiri este 
un sistem computerizat, menit să integreze, 
să monitorizeze și să controleze dispozitivele 
mecanice și electrice, printr-un computer conec-
tat la o rețea, ce poate fi accesat de la distanță.

Centrală termică

Centrală industrială

Parc solar

Parc eolian

Spital

Orașe și birouriCase inteligente

Mașină electrică

Centrală nucleară

Centru de control

36-38 Analiza V2.indd   38 08/06/2016   23:10



Toată energia de care ai nevoie. 
Un singur furnizor.
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ENGIE. Furnizor integrat de energie și servicii.
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În 2016, Grupul TOTAL, a cincea  companie petrolieră a lumii, aniversează 11 ani de activitate 
în România, prin divizia sa din Braşov, TOTAL Romania.  Primul pas al istoriei companiei a fost 
crearea, în 2005, a unui joint venture cu producătorul român de lubrifianţi Lubrifin, urmat de 
transformarea fabricii de la Cristian, din judeţul Braşov, în una dintre cele mai moderne capacităţi 
de producţie a lubrifianţilor pe plan european. Despre acest drum către succes, vorbeşte direc-
torul operaţional al fabricii TOTAL din România, Bogdan Iancău, cel care a avut, după cum spune,  
şansa să îşi înceapă cariera ca parte a echipei ce a pus bazele unităţii devenite astăzi una dintre 
cele mai performante dintre cele deţinute de TOTAL.

OXYGEN – PUBLICAȚIE ENGIE – NR. 1(25)/2016

ENGIE şi TOTAL–
un parteneriat pentru viitor

interviu – bogdan iancău

text adrian cîlțan foto total romania

Ce cuprinde portofoliul dumneavoastră de activități? 

B.I.: TOTAL Romania este un actor important pe piaţa 
românească, oferind o gamă largă de servicii și 

produse pentru trei domenii: 
•  Lubrifianți auto și industriali, fiind singurul producător 
autohton atât de uleiuri, cât și de unsori lubrifiante, 
activități în care tradiția locală și experiența TOTAL sunt 
principalele avantaje care ne consolidează poziția de lider 
pe piață; 
•  Bitum, activitate începută în anul 2011, iar un reper 
important este anul 2014, când a fost achiziționat un depo-
zit de bitum situat în localitatea Ozun, județul Covasna; 

•  Special Fluids, cea mai nouă activitate comercială începu-
tă în anul 2012, TOTAL Romania având ca obiectiv să 
devină un partener important pentru un număr mare de 
industrii: materiale de construcții, automobile, cauciuc, 
cerneluri, coloranți, cosmetică, protecția culturilor, pentru 
care am dezvoltat o gamă largă de produse cu aplicabilita-
te specială.

TOTAL este una dintre puținele companii din România care 
a reușit să încheie anul 2015 cu o recuperare sensibilă a 
cotei de piață. Ce strategie ați adoptat pentru aceasta și 
cum veți susține consolidarea poziției pe piață?

B.I.: Rezultatele lui 2015 sunt consecința modului de 
dezvoltare durabilă implementată de TOTAL. 

Strategia operațională are în centru patru elemente: clienții, 
resursele umane, inovația și ambiția de a deveni o referință 
în activitățile în care ne implicăm. Anii 2008-2009 au fost 
decisivi pentru economia românească, iar TOTAL a găsit un 
răspuns eficient pentru noul context, ajustând strategia 
comercială alături de eforturile de eficientizare a sectoru-
lui industrial. Acest proces a însemnat un program de 
investiții pentru adaptarea capacităților de producție la 
noile cerințe de piață, precum și optimizarea procesului de 
achiziții de materii prime și servicii. În plus, am reușit să 
evităm reducerile de personal, investind în conversia pro-
fesională a angajaților noștri. În final, parteneriatele pe care 
le realizăm joacă un rol esențial în obținerea acestui succes. 

În ce constă acest rolul strategic al parteneriatul dintre 
TOTAL și ENGIE, ca furnizor integrat de energie?

B.I.: Eficienţa energetică este un factor determinant 
al succesului în industria petrochimică, iar ENGIE 

este o referință în domeniu. Dorință noastră de a ne alinia 
atât la trendurile previzibile de dezvoltare, cât și de a 
absorbi orice oportunitate apărută sunt premise care au 
condus la o presiune constructivă transferată către furni-
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zorii noștri, context în care experiența 
ENGIE îmbinată cu orientarea sa către client 
au contribuit decisiv la succesul activității 
industriale TOTAL în România.

Este acest parteneriat unul de tipul win-win, 
despre care se poate spune că va constitui 
un nou pas în evoluția companiei?

B.I.: Parteneriatul solid dintre TOTAL 
Romania și ENGIE Romania, lideri 

pe piața locală în care activează, nu putea 
fi decât unul win-win. Pentru TOTAL Roma-
nia, win înseamnă că avem un partener 
activ într-o piață energetică în evoluție 
permanentă. Evoluțiile reglementărilor 
operaționale sau de tarif sunt dificil de 
anticipat, iar absorbția șocurilor produse de 
ele ar fi dificilă în lipsa unui partener impli-
cat 100%. De asemenea, consider că TOTAL 
este un win pentru ENGIE prin consistența 
pe care o oferă activitatea sa și prin abor-
darea responsabilă a tuturor aspectelor 
legate de aceasta.

Să vorbim puțin în cifre. Mai exact, despre 
vânzările realizate în 2015 și despre planul 
de investiții atât la nivel național, cât și la 
nivel internațional.

B.I.: Activitatea unei companii de 
talia Grupului TOTAL este în 

strânsă relație cu cotațiile barilului de 
petrol, materia primă de bază. După cum 
știți, cotațiile barilului au avut o scădere 
abruptă începând din trimestrul II. Rezulta-
tele financiare trebuie privite în acest 
context, anul 2015 marcând scăderi ale 
profitabilității pentru companiile Oil & Gas 
în medie cu 40%. Grupul TOTAL a reușit, la 
nivel global, să obțină cel mai bun rezultat 
operațional, respectiv o scădere cu doar 
18% a rezultatului față de 2014. În ceea ce 
privește TOTAL Romania, nu putem spune 
că această scădere a prețului petrolului a 
avut un impact simțitor asupra costurilor 
noastre de producție. Activitatea noastră 

locală nu este una specifică unei companii 
tip Oil & Gas, ci a unei companii care acti-
vează în zona Marketing & Services. În 
acest tip de activitate, valoarea adăugată 
provine din cercetare și dezvoltare, 
producție și tehnologie, servicii de 
consultanță și analiză, elemente ce nu sunt 
influențate din punct de vedere al costului 
de prețul barilului de petrol. 

TOTAL, asemenea multor producători de 
anvergură, este o companie mare consu-
matoare de energie. Există preocupări 
legate de orientarea către surse alternati-
ve de energie?

B.I.: În România, activitățile noastre 
nu sunt încadrate în categoria 

celor energetic intensive. Cu toate acestea, 
suntem în permanență interesați de 
performanța energetică a amplasamente-
lor noastre și de găsirea unor surse de 
energie regenerabilă. Investigăm, cu 
specialiștii ENGIE, posibilitatea de a utiliza 

o instalație de cogenerare în fabrica de la 
Cristian, precum și generarea solară a ener-
giei electrice, domeniu în care TOTAL exce-
lează la nivel mondial.

Este cunoscut faptul că TOTAL își concepe 
afacerea vizând o dezvoltare durabilă, cu 
o importantă componentă de protecție a 
mediului. În ce constau proiectele și 
investițiile „verzi“ ale companiei dumnea-
voastră?

B.I.: Activitățile noastre au un impact 
redus asupra mediului, însă în 

orice investiție pe care o facem, elemente-
le de reducere a acestuia sunt luate în 
considerare. Astfel, pentru modernizarea 
depozitului de bitum din Ozun au fost tra-
tate cu prioritate elementele de protecție a 
mediului. Impactul asupra pânzei freatice 
a fost eliminat prin adăugarea unor sisteme 
de drenare și separare a produselor petro-

liere, iar pentru eliminarea emisiilor în 
atmosferă am extins rețeaua de captare și 
tratare a vaporilor rezultați din manipula-
rea bitumului în stare fluidă la temperaturi 
înalte.

Aveți în derulare și proiecte de responsa-
bilitate socială care susțin comunitatea?

B.I.: Responsabilitatea socială este, 
după cum am menționat, unul 

dintre elementele de strategie ale TOTAL 
Romania, noi considerând că suntem con-
tributori activi la îmbunătățirea contextului 
social în care ne desfășurăm activitatea, nu 
doar susținând anumite evenimente și 
acțiuni, ci și încurajând partenerii TOTAL 
Romania să devină ei înșiși promotori. Cea 
mai recentă acțiune de acest fel este un 
proiect de strângere de fonduri lansat ofi-
cial sub sloganul „Împreună putem ajuta 
mai mult“ prin care, la fiecare leu donat de 
un salariat, TOTAL Romania va dona zece 
lei! Donațiile noastre vor fi folosite într-un 
proiect amplu gestionat de Camera de 
Comerț și Industrie Franco-Română (CCI-
FER), cu scopul de a îmbunătăți serviciile 
SMURD. 

Ce ne puteți spune despre investițiile în 
inovație și cercetare ale companiei?

B.I.: Inovația este considerată un 
element-cheie pentru viitor, este 

promovată la toate nivelurile și în toate 
filialele şi este prezentă pretutindeni în 
cadrul Grupului TOTAL, iar la nivel local 
organizăm periodic cursuri de creativitate 
și tehnică de brainstorming sau sesiuni în 
care prezentăm inovații din alte afiliate 
TOTAL, care ne pot inspira și optimiza 
maniera de lucru. Astfel privind lucrurile, 
am obținut la nivel de Grup realizări deo-
sebite în domeniul lubrifianţilor auto, prin 
dezvoltarea gamelor Fuel Economy, a 
lubrifianţilor industriali și dedicați indus-
triei maritime, folosind materii prime bio-
logice regenerabile. Apoi, un alt produs 
care confirmă politica de sustenabilitate 
TOTAL este Styrelf, o referință a diviziei de 
Bitum. Acesta, deși dezvoltat inițial ca liant 
fluxant pentru păturile de suprafață, a fost 
adaptat ulterior şi la producerea lianților 
destinați amestecurilor bituminoase de 
înaltă performanță și emulsiilor, Total 
Styrelf devenind liantul ideal pentru dru-
muri grele (trafic intens, condiții climatice 
aspre etc.) şi ajungând un brand de renume 
mondial cu mai mult de 20 de milioane de 
tone vândute în întreaga lume. 
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U
n oraş eco este o aşezare urbană sănătoasă 
din punct de vedere ecologic. În prezent, nu 
există oraşe dezvoltate complet astfel, iar 

restructurarea orașelor și satelor deja construite prin 
programe de eficiență energetică pe termen lung, 
alături de conservarea resurselor, reprezintă soluțiile 
pentru rezolvarea problemelor globale de mediu. La 
rândul lor, cetăţenii comunităților trebuie să devină 
din ce în ce mai preocupaţi să se implice în protejarea 
mediului şi a politicilor dezvoltate în legătură cu 
transportul, o sursă majoră de poluare. Centrele ora-
şelor în care nu se circulă cu maşina, dezvoltarea de 
proiecte arhitecturale în beneficiul mediului şi locu-
itorilor reprezintă direcţia potrivită către care trebu-
ie să se îndrepte un oraș eco.
Dar, în ciuda acestor eforturi pozitive, oriunde în 
lume oamenii preferă în continuare maşinile, în timp 
ce extinderile la nivel de construcţii par să nu se 
oprească, în detrimentul spațiilor verzi. Modul haotic 
în care trăim și construim determină încălzirea glo-
bală, distrugerea speciilor, dispariţia zonelor desti-
nate agriculturii, chiar și apariţia problemelor de 
sănătate la nivelul populaţiei.
Strategia permanentă pentru „salvarea mediului“ a 
constat în încercarea de a îmbunătăţi un sistem dis-
funcţional, iar astăzi asistăm la apariţia de tehnologii 
în domeniul solar, eolian sau cel al reciclării, sunt 
dezvoltate proiecte de restaurare a mediului urban, 
prin cultivarea de grădini sau de ferme organice, iar 

locuitorii aleg să meargă pe jos, cu bicicleta sau cu 
mijloacele de transport în comun în locul maşinii.
Există numeroase proiecte urbane dezvoltate pe 
ideea de eco, care nu se reduc la dimensiune și locul 
în care sunt amplasate. Este o diversitate necesară și 
benefică în același timp, cât timp oricare din aceste 
proiecte se constituie un model de sustenabilitate 
urbană. În acest caz, este bine să privim orașele eco 
drept o ambiție, un obiectiv care poate fi atins prin 
mai multe căi.

CE ÎNSEAMNĂ 
ORAŞ ECO?

ECOLOGIE

42
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Suntem din ce în ce mai conștienți de distrugerile provocate la nivelul planetei noastre, fapt 
care se reflectă cel mai bine în dezechilibrul climatologic actual. În fața acestei realități, 
așezările urbane trebuie să facă pași importanți pentru a deveni orașe eco, un sistem care 
presupune o administrație și o industrie eficiente ecologic, care să răspundă pozitiv la nevoile 
oamenilor, să determine o armonie cu natura, iar agricultura şi construcţiile să fie integrate 
în mod funcţional.
text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCK
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Scurt istoric
Termenul de eco-city a apărut pentru 
prima dată în conștiinţa tuturor în 
anul 1987, fiind inventat de arhitectul 
californian Richard Register. El a defi-
nit eco-city drept un sistem de mediu 
urban în care atât resursele, cât și 
deșeurile sunt în cantitate echilibrată. 
Pe măsură ce termenul a devenit din 
ce în ce mai popular și au fost dezvol-
tate mai multe proiecte, i-au fost atri-
buite mai multe înțelesuri. Astfel că, în 
anii ‘90, Richard Register a acceptat 
faptul că eco-city nu poate fi redus 
la o singură definiție și că termenul 
definește mai degrabă un concept cu 
care sunt asociate planuri urbane de 
locuințe, transport și dezvoltare eco-
nomică. Cele mai importante exemple 
de orașe urbane care au început să se 
dezvolte în anii 2000 sunt: Hammar-
by Sjöstad, în Stockholm (Suedia), 
Masdar City, în Abu Dhabi (Emiratele 
Arabe Unite). În mod particular China, 
prin State Environmental Protec- 
tion Administration (SEPA), a susținut 
dezvoltarea unui număr important 
de proiecte de eco-city, iar cel mai 
important exemplu este orașul eco 
Tianjin, aflat în construcție și care va 
deveni casă pentru 350.000 de per-
soane până în 2020.
De-a lungul anilor, s-a ajuns la con-
cluzia că sustenabilitatea se atinge 
doar dacă:
•  Caracteristicile sociale, de mediu și 
economice sunt echilibrate.
•  Sectorul privat, indivizii, societa-
tea civilă, grupurile de comunități, 
reprezentanții guvernului și experții 
sunt jucători constanți în proiectele 
ecologice urbane. 
•  Un proiect eco-city este un model 
de sustenabilitate, care joacă un rol 
educațional major.
•  Se fac demersuri pentru con-
știentizarea sustenabilității prin dez-
voltarea de campanii educaționale 
menite să schimbe comportamentul 
oamenilor.
•  Soluțiile tehnologice generează 
energie regenerabilă, dar și mențin 
consumul la un nivel scăzut. 
•  Un oraș devenit eco prin modul în 
care este construit este coordonat în 
acord cu statutul său.

Dezvoltarea unui oraș eco presupune:
•  Siguranță eco – aer curat şi sigur, surse de apă de încredere, hrană, case şi locuri 
de muncă sănătoase, servicii municipale şi de protecţie împotriva dezastrelor 
pentru toţi oamenii.
•  Salubritate eco – sistem de reciclare eficient la nivelul costurilor pentru deşe-
urile generate de oameni, apă etc.
•  Industrie eco – conservarea resurselor şi protejarea mediului prin tranziţie 
industrială, reutilizarea materialelor, producerea de energie regenerabilă, dez-
voltarea unui sistem de transport eficient şi respectarea nevoilor oamenilor. 
•  Infrastructură eco – amenajarea structurilor construite (parcuri, poduri) şi a 
celor naturale (căile navigabile) pentru a ușura mobilitatea tuturor locuitorilor 
oraşului, în timp ce sunt conservate resursele şi energia şi sunt reduse probleme 
precum accidentele de maşină, poluarea, deteriorarea hidrologică şi încălzirea 
globală. 
•  Conştientizarea importanţei ecologiei – dezvoltarea de proiecte prin care oame-
nii să înţeleagă locul lor în natură, identitatea culturală, responsabilitatea pe care 
o au faţă de mediu şi de aici să conştientizeze necesitatea dezvoltării unui com-
portament de consum responsabil pentru menţinerea calităţii ecosistemelor 
urbane. 
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În definiţia fizicii, fuziunea nucleară reprezintă combinația a două nuclee ușoare într-un nucleu 
mai greu. Acest tip de reacție termonucleară a elementelor ușoare este tipică pentru procesele 
care au loc în Soare și în alte stele, iar ideea de a obține energie din fuziunea hidrogenului este 
o provocare extremă, pentru că oferă o sursă nelimitată de energie pentru generațiile viitoare.

FUZIUNEA
NUCLEARĂ,
PROVOCAREA VIITORULUI

OXYGEN – PUBLICAȚIE ENGIE – NR. 1(25)/2016

F
uziunea nucleară ar putea fi descrisă sumar ca 
fiind „procesul invers“ fisiunii. În loc de spargerea 
unui nucleu în fragmente mai mici (cum se întâm-

plă în cazul fisiunii), în procesul de fuziune e vorba 
despre unirea a două nuclee mai mici, ale unor elemen-
te chimice uşoare, care formează un nucleu mai mare 
şi mai greu. Procesul de fuziune este foarte răspândit 
în Univers, el are loc continuu în stele. De exemplu, în 
cazul Soarelui, nucleele de hidrogen se unesc două câte 
două, dând naştere heliului şi eliberând, în timpul pro-
cesului, cantităţi uriaşe de energie, manifestată sub 
formă de lumină şi căldură.

CUM SE PRODUCE FUZIUNEA?
În Soare, elementele există într-o stare de agregare 
denumită plasmă, iar masa de hidrogen este atât de 
mare, încât propria ei gravitaţie o menţine în centru, 
unde temperaturile ajung la milioane de grade. Starea 
de plasmă este o stare gazoasă unde, sub influenţa 
acestor temperaturi enorme, atomilor le-au fost 
„smulşi“ electronii, rezultând particule ionizate, încăr-
cate electric. Un exemplu de plasmă „terestră“ este 
flacăra, dar în interiorul stelelor plasma este menţinută 
într-un spaţiu limitat datorită forţei gravitaţionale, 
devenind astfel „plasmă confinată“. În asemenea con-

diţii, nucleele de hidrogen fuzionează, rezultând heliu, 
un element mai greu, proces care produce energie. 
Capacitatea unei stele de a produce prin fuzionare 
nucleară elemente din ce în ce mai grele creşte în func-
ţie de ordinul de mărime al acesteia, procesul fiind 
denumit nucleosinteză. Astfel, pot fi generate elemente 
chimice din ce în ce mai grele, în ordinea din sistemul 
periodic al lui Mendeleev până la fier, căci sinteza 
nucleară a elementelor mai grele decât fierul încetează 
să mai producă energie şi absoarbe mari cantităţi de 
energie. Elementele mai grele decât fierul nu pot fi 
generate decât în supernove, stele gigantice ajunse la 
finalul vieţii, care explodează. În aceste explozii de 
supernove de o amploare colosală se eliberează ase-
menea cantităţi de energie care pot fi absorbite de 
nucleele elementelor grele din structura stelară, făcând 
posibilă fuziunea acestora. Marele avantaj al obţinerii 
energiei prin fuziune nucleară ar fi acela că nu implică 
utilizarea substanţelor radioactive, metoda implicând 
doar elemente chimice nedăunătoare, dar, pentru teh-
nologiile terestre, stăpânirea şi utilizarea unui aseme-
nea proces, posibil la temperaturile de milioane de 
grade şi forţele gravitaţionale uriaşe din stele, rămâne 
încă un deziderat, deşi ar constitui cu adevărat un imens 
triumf energetic. 

FOCUS

text ADRIAN CÎLȚAN foto SHUTTERSTOCK

44-45 Focus.indd   44 09/06/2016   15:05



45

CENTRALE DE FUZIUNE
Una dintre problemele care trebuie rezol-
vate pentru a se putea realiza centrale de 
fuziune nucleară şi a se reuşi obţinerea de 
energie de fuziune este cea a confinării 
plasmei. Tehnologiile actuale nu au găsit 
încă o modalitate de a reţine plasma ele-
mentelor chimice folosite la un loc, astfel 
încât să poată avea loc fuziunea care ar 
produce energie, în absenţa forţelor gra-
vitaţionale enorme din cosmos. Iar a 
produce câmpuri de forţă suficient de 
puternice pentru a controla plasma este 
dificil chiar şi în condiţii de laborator, 
unde se folosesc cantităţi mici de substan-
ţă. Acest fenomen devine cu atât mai 
dificil în condiţii de producţie, la scară 
industrială. Căci, fără un sistem perfect 
eficient de confinare a plasmei, aceasta se 
poate disipa în afara spaţiului folosit pen-
tru fuziune, ceea ce, pe de o parte, ar 
reduce şansele de producere a reacţiei 
energetice, iar pe de alta, la temperatura 
care ar face atomii să fuzioneze, ar topi 
pereţii oricărei incinte folosite. În labora-
tor au fost încercate mai multe moduri de 
a realiza confinarea plasmei, iar metoda 
considerată de specialiştii atomişti ca 
fiind cea mai promiţătoare pentru produc-
ţia de energie este cea care foloseşte 
câmpuri magnetice extrem de puternice. 
Savanţii care au creat aşa-numita tehnică 
de „confinare magnetică“ exploatează 
faptul că plasma, fiind alcătuită din parti-
cule încărcate electric, este influenţată de 
câmpurile electromagnetice dar, în acelaşi 
timp, au mai imaginat o altă posibilitate: 
„confinarea inerţială“. O metodă ce iniţia-
ză fuziunea nucleară prin încălzirea şi 
comprimarea unui combustibil reprezen-
tat, cel mai adesea, de doi izotopi ai hidro-
genului, tritiu şi deuteriu, prin bombarda-
rea cu pulsuri de energie laser.

PROCESUL ACTUAL
La ora actuală, energia atomică produsă 
pe Terra este rezultatul fisiunii nucleare, 
adică al acelui proces prin care nucleul 
unui atom este fragmentat în nuclee mai 
mici, sub efectul unui bombardament cu 
neutroni. „Combustibilul nuclear“ utilizat 
în practică sunt metale grele, precum 
uraniu-235 sau plutoniu-239, al căror 
nucleu ultragreu absoarbe neutroni până 
ce „explodează“, declanşând procesul de 
fisiune. Spargerea nucleului produce 
nuclee ale altor elemente chimice mai 
uşoare, în general neutroni şi fotoni sub 

formă de radiaţii gamma, şi generează 
totodată o uriaşă cantitate de energie 
termică, ce este utilizată pentru a produce 
energie electrică. Energia rezultată în 
urma fisiunii, sub formă de căldură, încăl-
zeşte apa, care este transformată în abur, 
iar aceasta pune în mişcare turbinele 
cuplate la un generator, producând curent 
electric. În continuarea procesului de fisi-
une, neutronii produşi după dezgregarea 

nucleelor grele de plutoniu sau uraniu 
lovesc, la rândul lor, nucleele altor atomi, 
determinând fisiunea acestora şi reluând 
perpetuu procesul, generând astfel o 
reacţie în lanţ până la epuizarea combus-
tibilului nuclear. Această aşa-numită reac-
ţie în lanţ atomică se produce în reactoa-
rele nucleare, dar aici este controlată prin 
diferite metode care blochează, la un 
moment dat, acţiunea neutronilor, spre 
deosebire de procesul declanşat în tehno-
logiile atomice militare, unde în bombele 

atomice are loc o reacţie în lanţ total 
necontrolată.

SPERANŢE PENTRU FUZIUNEA NUCLEARĂ
Un pas promiţător înainte a fost realizat de 
cercetătorii de la Laboratoarele Naţionale 
Sandia din New Mexico, Statele Unite, în 
cadrul unui proiect cu aplicaţii şi în produ-
cerea energiei „verzi“, datorită faptului că 
experimentul este bazat pe deuteriu, un 
izotop stabil al hidrogenului, care poate fi 
extras din apa de mare. Aceştia au pus la 
punct o metodă care permite depăşirea 
momentului de iniţiere, denumit „break-
even“ (cel în care energia produsă este 
egală cu cea pierdută) şi care indică apariţia 
unei reacţii de fuziune ce se autoîntreţine. 
Metoda de confinare testată în laboratoa-
rele din New Mexico foloseşte două bobine 
care generează un câmp magnetic, având în 
interior câte un cilindru metalic placat cu un 
strat din deuteriu şi tritiu (deuteriul având 
un neutron suplimentar faţă de hidrogen, 
iar tritiul, doi). Metalul este încălzit cu un 
laser şi apoi supus unui curent electric cu o 
intensitate de zeci de milioane de amperi, 
ceea ce duce la vaporizarea stratului de 
izotopi ai hidrogenului, generând totodată 
un câmp magnetic foarte puternic, situat în 
interiorul câmpului magnetic produs de 
bobine. Acest „câmp în câmp“ reţine ames-
tecul de deuteriu şi tritiu şi îl şi presează cu 
o forţă uriaşă, care îi reduce considerabil 
volumul, compresia fiind suficientă pentru 
a determina atomii de deuteriu şi tritiu să 
fuzioneze, dând naştere heliului şi unei mari 
cantităţi de energie.
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Pe 4 februarie 2016, majestatea sa Mohammed VI al Marocului a apăsat butonul de pornire 
a celei mai revoluţionare centrale solare, Noor, care ocupă câteva sute de hectare în oraşul 
Ouarzazate, aflat la marginea deşertului Sahara.

NOOR –
CEA MAI MARE  
CENTRALĂ SOLARĂ

text SIMONA GEORGESCU  foto SHUTTERSTOCK

C
entrala a fost astfel concepută încât să gene-
reze până la 160 de megawaţi de energie, 
fiind cel mai mare proiect de acest gen din 
lume, care poate fi văzut şi din spaţiu. Pro-

iectul solar se numeşte Noor, iar pe lângă Noor I, care 
a început să funcţioneze din luna februarie, în urmă-
torii ani vor mai fi date în funcţiune Noor II şi Noor III. 
Se preconizează că centrala va fi finalizată în jurul 
anului 2018, va acoperi o suprafaţă de 25 km² şi va 
genera până la 580 megawaţi, care sunt comparabili 
cu capacitatea unui reactor nuclear. Ea va produce 
suficientă energie cât să acopere necesarul a peste  
1 milion de locuinţe şi va reduce emisiile de carbon 
la peste 760.000 de tone pe an, conform grupului 
financiar Climate Investment Funds (CIF), preluat de 
cnn.com.

CUM FUNCŢIONEAZĂ NOOR 1
În acest moment, Noor I este formată din 500.000 de 
oglinzi curbate, fiecare situându-se la 12 metri înăl-
ţime. Ele concentrează lumina soarelui pe o conductă 
umplută cu lichid, pe care îl încălzesc până la 393º C. 
Acest lichid este utilizat pentru a încălzi o sursă de 
apă din apropiere, care se transformă în aburi şi ast-
fel învârte turbinele pentru a crea energie. Un alt 
element de noutate în cazul acestei centrale este 

faptul că această căldură din lichid poate fi depozita-
tă într-un rezervor de săruri topite, iar centrala poate 
funcţiona şi pe timpul nopţii (ceea ce înseamnă până 
la 20 de ore pe zi).
În prezent, Noor I poate furniza energie pentru 
650.000 de localnici, din zori şi până după trei ore de 
la apus, după cum menţionează The Guardian. „Este 
un proiect extrem de important pentru Africa“, decla-
ra Mafalda Duarte, managerul de Fonduri de Investi-
ţii Climaterice (CIF). 
Prin acest proiect, Marocul face un pas uriaş către 
materializarea planului său ambiţios – 52% din ener-
gia necesară ţării să fie produsă din surse regenera-
bile, locale până în 2030. În prezent, ţara este depen-
dentă de energie de import în proporţie de 97% din 
consumul său total de energie, iar Noor va reuşi să 
ajute Marocul să reducă semnificativ milioane de 
emisii de carbon. Mai mult, în momentul finalizării 
complete a centralei solare, autorităţile speră ca o 
cantitate din energia produsă să fie exportată prin 
nord, în Europa, şi prin Est, către Mecca.
Un finanţator important al proiectului este World 
Bank, care realizează o investiţie de 400 milioane de 
dolari. „Cu acest pas îndrăzneţ făcut spre un viitor cu 
energie curată, Morocul devine un pionier în dezvol-
tarea ecologică şi dezvoltă o tehnologie solară com-
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plet nouă“, a declarat Marie Françoise 
Marie-Nelly, World Bank Country Direc-
tor, preluat de CNN. „Este o investiţie 
care va juca un rol major pentru aceas-
tă ţară şi locuitorii săi, în acest fel fiind 
sporită securitatea energetică, se va 
crea un mediu mai curat şi vor fi încu-
rajate apariţia de noi industrii şi crea-
rea de noi locuri de muncă.“ Dorinţa 
Marocului de a-şi diversifica producţia 
de energie din surse regenerabile este 
susţinută şi de faptul că această ţară a 
fost aleasă să găzduiască, în noiembrie 
2016, conferinţa organizată de Statele 
Unite privind schimbările climaterice 
(COP 22). „Africa, în general (şi Africa 
de Nord în mod particular), are un 
potenţial uriaş pentru energie regene-
rabilă, în mare parte neexploatată până 
acum“, declară Sameh Mobarek, Senior 
Counsel şi Manager de proiect la World 
Bank, preluat de CNN. „Faptul că Maro-

cul se poziţionează ca un lider în aceas-
tă zonă poate constitui un exemplu de 
urmat şi pentru alte ţări, acestea 
urmând să încerce să îşi dezvolte sec-
toarele energetice într-un mod suste-
nabil.“
Evident, centralele solare nu pot fi con-
struite oriunde în lume, ci în regiunile 
în care există deşerturi aride. Iar faptul 
că Marocul are acces la deşertul Sahara 
prin partea de sud a ţării îl ajută să 
profite la maximum de razele solare 
care îl scaldă. Mai mult, prezenţa pro-
iectului este o „gură de oxigen“ pentru 
cei 583.000 de locuitori din Ouarza-
zate, un oraş în care rata sărăciei ajun-
ge la 23%. În urma dezvoltării proiectu-
lui Noor, oraşul Ouarzazate va deveni 
şi mai cunoscut în toată lumea, el fiind 
deja celebru printre cinefili, aici fiind 
filmate peliculele hollywoodiene: 
„Lawrence al Arabiei“ şi „Gladiatorul“. 

DESPRE ENERGIA SOLARĂ
CONCENTRATĂ
Energia solară concentrată (CSP) apar-
ţine viitorului, International Energy 
Agency estimând că, în 2050, mai mult 
de 11% din energia mondială va fi gene-
rată de CSP. Este un fapt realizabil mai 
ales în Orientul Mijlociu şi Africa de 
Nord, regiuni scăldate de soare. Totuşi, 
în acest moment, multe ţări sunt reti-
cente când vine vorba de CSP din cauza 
costurilor tehnologice ridicate. Dar 
finanţările concesionale, alături de cele 
publice, reprezintă cheia pentru imple-
mentarea acestui proiect. În cazul Noor, 
Agenţia Marocului pentru Energie Sola-
ră s-a concentrat pe ambiţiile solare ale 
ţării, reuşind să strângă 3,9 miliarde de 
dolari de la African Development Bank 

(AfDB), Climate Investment Funds (CIF), 
instituţii de finanţare europene şi 
World Bank.
„Complexul solar Noor face parte din 
planul inovativ al AfDB în sectorul 
energetic, în termeni de finanţe şi teh-

nologie. Este un exemplu pentru Africa 
şi întreaga lume despre modul în care 
poţi face schimbări majore pentru ener-
gie regenerabilă“, declara Yacine Fal, 
reprezentant AfDB în Maroc, preluat de 
worldbank.org.

Noor este o investiţie de 
3,9 miliarde dolari, dintre 
care 1 miliard de la banca 
germană de investiţii KfW, 
596 milioane dolari de la 
European Investment Bank 
şi 400 milioane dolari de la 
World Bank.

Marocul se bucură de soare 
aproximativ 3.000 de ore 
pe an.
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soluții practice

Ca răspuns la preocupările legate de mediu, GNC este din ce în ce mai utilizat drept combus-
tibil alternativ în sectorul transporturilor. Arderea GNC nu produce gaze cu efect de seră, iar 
mediul înconjurător este mult mai protejat. Transportul urban produce 70% dintre poluanți și 
40% dintre emisiile de gaze cu efect de seră din totalul emisilor generate de transportul rutier.

GAZUL NATURAL COMPRIMAT 
DEVINE TOT MAI ATRACTIV

text SIMONA GEORGESCU  foto ENGIE

Informații valabile la data de 19.04.2016, conform http://www.ngva.eu/

G
azul Natural Comprimat (GNC), compus în principal 
din metan [CH4], este un substitut al combustibi-
lilor fosili, precum benzină, diesel sau propan/ 

GPL, fiind obținut prin comprimarea gazului natural la o 
presiune de 200-248 bar, la mai puţin de 1% din volumul 
pe care îl ocupă la presiunea atmosferică standard. GNC 
este utilizat la vehicule cu motor cu ardere internă, care 
au fost „convertite“ (echipate ulterior cu instalație pentru 
GNC) sau la vehicule care au fost fabricate special pentru 
GNC, fie în mod individual („mașini dedicate GNC“), fie cu 
un sistem de benzină segregat pentru a extinde gama 

(combustibil dual) sau în combinație cu alt combustibil, 
cum ar fi motorina (bi-combustibil).
GNC prezintă o serie de avantaje, precum: 

•  vehiculele alimentate au costuri mai mici de întreţinere 
în comparaţie cu alte vehicule care funcționează pe com-
bustibil convențional; 

•  sistemele de alimentare cu GNC sunt sigilate, împiedi-
când orice pierderi prin vărsare sau evaporare; 

•  este mult mai sigur decât alți carburanţi, în caz de 
deversare (este mai uşor decât aerul şi se dispersează 
rapid când este eliberat); 

OXYGEN – PUBLICAȚIE ENGIE – NR. 1(25)/2016

Țări pentru care nu sunt 
disponibile informații

Țări care au peste 
100 stații GNC

Țări care au între 
10 și 100 stații GNC

Țări care au sub 
10 stații GNC

Stațiile de alimentare cu GNC pentru vehicule din Europa
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•  vehiculele pe GNC au o durată de viață 
extinsă cu 80.000 km.

CALITĂȚI INCONTESTABILE ALE GAZU-
LUI NATURAL
Gazul natural, ca și combustibil pentru 
vehicule, oferă beneficii importante con-
sumatorilor, mediului și economiei în 
ansamblu. Acesta oferă o modalitate rapi-
dă și rentabilă pentru a îndeplini obiecti-
vele-cheie ale UE, care includ decarboni-
zarea transportului rutier și îmbunătățirea 
calității aerului în orașe. GNCv contribuie 
în mod semnificativ la diversificarea apro-
vizionării cu energie a Europei.

•  Gazul natural este o alternativă disponi-
bilă imediat la petrol, cu emisii de gaze cu 
efect de seră mai mici decât orice alt com-
bustibil de hidrocarburi și, practic, fără 
niciunul dintre poluanți (pulberi în suspen-
sie și de oxizi de azot sau NOx), care con-
taminează tot mai mult aerul pe care îl 
respirăm în zonele cu trafic dens. Vehicu-
lele alimentate cu GNCv sunt mai 
silențioase și mai economice decât vehicu-
lele alimentate cu combustibili tradiționali, 
iar tehnologia utilizată în vehiculele pe gaz 
natural este matură și sigură.

•  În prezent, există pe piață mai multe 
modele diferite, de la producători 
consacrați de autoturisme, autoutilitare, 
autobuze și camioane.

•  Gazul natural se găsește în cantități mari 
în natură: rezervele globale de gaze natu-
rale le depășesc în mod considerabil pe 
cele ale petrolului (> 200 de ani), noi des-
coperiri fiind făcute în mod regulat. Gazul 
natural este extras din zăcăminte subte-
rane de gaz, situate la adâncimi diferite.

•  Gazul natural oferă, de asemenea, impor-
tante sinergii cu biometanul rezultat din 
deșeuri și biomasă sau gaze sintetice 
produse din energia eoliană și energia 
solară. Când se amestecă cu biometanul, 
emisiile de CO2 din gazul natural, deja mai 
mici în comparație cu combustibilii 
tradiționali, sunt reduse și mai mult. 

GNC a început să fie folosit în Italia, după 
cel de-al Doilea Război Mondial. În 
momentul de față, în Italia există aproxi-
mativ 800.000 de vehicule cu GNC, fiind 
țara cu cel mai mare număr de astfel de 
vehicule din Europa (mai mult de 75% din 
cota de piață a UE), având de 10 ori mai 
multe vehicule decât numărul 2 pe listă, 
Germania. Numărul de stații în Italia a 
atins 900, din acestea 95% fiind publice. 
În Franța, piața GNC s-a dezvoltat înce-
pând cu 1996, prin autobuze folosite 
pentru transportul public. Din 1997, 
numărul autobuzelor pe GNC a crescut 
lent, ajungând în prezent la 2.300 de 
autobuze operaționale zilnic. Acestea 
reprezintă 14% din totalul parcului de 
autobuze din Franța. În 2002 s-a luat 
decizia implementării tehnologiei GNC pe 
mașini de salubritate. Astăzi, sunt apro-
ximativ 900 de autogunoiere pe GNC 
operaționale în Franța, reprezentând 
aproape 15% din numărul total de astfel 
de vehicule. România este una dintre 
puținele țări în care tehnologia gazului 
natural comprimat nu a fost implemen-
tată la scară largă. Dar potențial există, 
datorită statutului de producător de gaze 
naturale, accesului facil la rețeaua de 
transport/distribuție gaz natural și 
dorinței consumatorilor de a-și reduce 
costurile de operare a vehiculelor.
În acest moment, gradul de dezvoltare al 
acestei tehnologii va depinde în mare 
măsură de stimulentele politice/
obligațiile la diferite niveluri, beneficiile 
din subvenții (atunci când este posibil) 
lobby-ul către municipalități, Guvern, 
Comisia Europeană. 

Peste 1 milion de autovehicule GNC în Europa şi aprox. 3.500 de staţii de alimentare

Piața de GNCv la
nivel european
Pentru a da un impuls hotărâtor 
dezvoltării mobilității durabile (uti-
lizarea combustibililor alternativi 
în transporturi), Comisia Europea-
nă a inițiat o directivă ce prevede 
elaborarea de Planuri Naționale de 
Acțiune în acest domeniu, cu urmă-
toarele ținte recomandate:
• 2020, țintă GNC: realimentare adec-
vată în aglomerările urbane și zonele 
dens populate; 
• 2025, țintă GNC/GNL (terestru): 
distanțe maxime indicative între 
stațiile de alimentare cu combusti-
bili alternativi de-a lungul rețelei de 
transport trans–europeană/TEN-T  
(150 km pentru GNC și 400 km pen-
tru GNL); 
• 2025, țintă GNL (maritim): reali-
mentare într-un număr suficient de 
porturi TEN-T; 
• 2030, țintă GNL (maritim): reali-
mentare într-un număr suficient de 
porturi interioare; 
• standarde tehnice comune pentru 
puncte de realimentare GNC și GNL, 
până în 2015.
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Î
n urmă cu 100 de ani, în 1916, Albert Einstein emitea 
ipoteza conform căreia în Univers ar exista unde 
gravitaţionale care îl străbat de la un capăt la celălalt, 
fiind legate de Teoria Relativităţii. Dar, abandonate 

chiar de Einstein la scurt timp, pentru că nu a putut de-
monstra existenţa lor, undele au rămas un mister pentru 
comunitatea științifică mondială. 

PROVOCAREA EINSTEIN 
În cea mai cunoscută lucrare a sa, „Teoria Generală a 
Relativității“, Albert Einstein afirma că masa deformează 
spațiul și timpul în jurul ei, iar efectul direct al acestei 
distorsionări este gravitaţia. Din acest motiv, de exemplu, 
planetele se învârt în jurul Soarelui, şi nu pentru că exis-
tă o forță care le face să se învârtă în jurul lui. Altfel spus, 
masa Soarelui este atât de mare încât orice tentativă a 
unui obiect de o masă comparabilă să se îndrepte direct 
spre el se va termina prin a-l ocoli, ca apoi să-l orbiteze. 

CE SUNT, DE FAPT, ACESTE UNDE?
Undele gravitaționale sunt fluctuații în curbura spațiu - 
timp care se propagă ondulatoriu şi au o structură ase-
mănătoare cu cea a luminii. Sunt un tip de radiaţii elec-
tromagnetice, doar că ondulaţiie lor sunt, de fapt, spaţiul 
şi timpul pe care le cunoaştem cu toţii. Altfel spus, dacă 
punem în mişcare particule încărcate electric, obţinem 
lumină, dar, în momentul în care punem în mişcare mase 
întregi de materie, obţinem unde gravitaţionale ca niște 
unde. La fel, dacă ne plimbăm cu barca pe un lac liniștit, 
observăm cum la suprafața apei se formează unde, mici 
valuri, care ne însoțesc pe direcția de deplasare. Conform 
lui Einstein, la fel se întâmplă şi cu obiectele grele care se 
deplasează prin spațiu-timp. În Teoria Generală a Rela-
tivității, Einstein explică faptul că spațiul nu este un vid, 
așa cum se credea, ci mai degrabă un material sau o țesă-
tură cu patru dimensiuni, ce pot fi trase sau împinse de 

obiectele cosmice care se deplasează prin ea. Aceste 
distorsiuni generate în spațiu-timp sunt adevărata cauză 
a atracției gravitaționale. O modalitate constant utilizată 
pentru a explica acest fenomen este întinderea unei 
membrane de cauciuc în aer, fixată pe niște stâlpi. Dacă 
plasăm un obiect greu, o bilă de popice, de exemplu, pe 
această membrană, observăm că bila generează o adân-
citură. Dacă apoi punem pe membrană și o bilă de biliard, 
mai ușoară, observăm că aceasta va fi atrasă spre adân-
citura formată de bila mai grea și va „cădea“ spre aceas-
ta. Soarele are același efect de distorsiune asupra conţi-
nutului spațiu-timp, iar Pământul „cade“ spre Soare, fiind 
susținut la distanță orbitală de adâncitura formată de 
propria sa greutate în textura cosmică. Deși analogia cu 
membrana de cauciuc nu este chiar una exactă, ea ne 
poate ajuta să ne imaginăm cum funcționează relațiile 
gravitaționale dintre obiectele cosmice mari și ne ajută 
să ne imaginăm spațiul cosmic ca pe o „substanță dina-
mică“, nu ca pe un vid. Orice obiect care se mișcă prin 
această „substanță“ spațiu-timp generează unde sau 
valuri în jurul său. Valurile create de corpurile mai puțin 
masive dispar relativ mai repede. Iar obiectele cosmice 
supermasive, precum găurile negre sau stelele neutroni-
ce, pot genera valuri atât de puternice, încât pot fi obser-
vate cu ajutorul sistemelor de detecție de pe Pământ. 

ÎNCERCĂRI ŞI UN PREMIU NOBEL
Demonstrarea acestei teorii a întâlnit dificultăți mari de-a 
lungul timpului. Chiar dacă matematica permitea, în baza 
unor aproximări, să dovedească teoretic existența unde-
lor gravitaționale, până la începutul acestui an orice 
încercare a rămas fără niciun rezultat. De exemplu, până 
în 1957, când fizicianul Felix Pirani a demonstrat teoretic 
realitatea undelor gravitaţionale, nici măcar nu era clar 
că acestea au o realitate fizică şi că sunt capabile de a 
transfera energie. În anii '70 au urmat câteva tentative 

ÎNCEPUTUL ISTORIEI UNDELOR GRAVITAŢIONALE

De-a lungul timpului, au fost denumite „Sfântul Graal energetic“, fi indcă toată lumea le căuta, 
dar nimeni nu le dovedise existenţa reală. Undele gravitaţionale au intrat pentru prima oară 
în istorie în anul 1916, sub forma unei teorii matematice aparţinând lui Albert Einstein. Însă 
abia după un secol misterul a fost risipit şi, la începutul acestui an, s-a demonstrat că undele 
gravitaţionale există.

text ADRIAN CÎLȚAN  foto SHUTTERSTOCK
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de cercetare prin observaţii astro-
nomice şi în 1974, Russel Hulse şi 
Joseph Taylor au demonstrat indi-
rect existenţa lor prin descoperirea 
comportamentului ciudat al unor 
„pulsari“, stele neutronice masive, 
care emit unde cu frecvenţe radio la 
intervale precise. Cei doi cercetă-
tori, care au fost recompensaţi cu 
Premiul Nobel în 1993 pentru 
această descoperire, au surprins 
modul în care frecvenţa undelor 
emise se modifica în timp, aparent 
ca un fel de efect Doppler. Ei au 
explicat aceasta prin interacţiunea 
pulsarului în cauză cu un alt corp, 
aflat în vecinătate, un caz în care 
două mase enorme se mişcă într-o 
zonă relativ mică la scară astrono-
mică (cele două mase se găseau la o 
distanţă cuprinsă undeva între unul 
şi cinci diametre solare şi se roteau 
una în jurul celeilalte, la un interval 
de aproximativ opt ore). Observaţi-
ile lor indicau un transfer de energie 
creat de o extrem de puternică 

interacţiune gravitaţională, un semn 
al posibilei existenţe a undelor gra-
vitaţionale, fără să existe însă o 
măsurătoare nemijlocită a lor. 

ENERGIA GRAVITAŢIONALĂ EXISTĂ!
În 2002, în Washington şi Louisiana 
au fost înfiinţate laboratoarele LIGO 
(Observatorul Undelor Gravita-
ționale echipat cu Laser Interfero-
metru) destinate detectării undelor. 
Aici a fost costruit un interferome-
tru laser atât de precis, încât poate 
detecta interferențele gravitaționale 
de ordinul unei a mia parte din dia-
metrul unui proton. Tehnica detec-
tării constă în lansarea unei raze 

laser separate în două către două 
oglinzi excepțional de precise, afla-
te pe o rază de câțiva kilometri. 
Raza laser este apoi reflectată înain-
te și înapoi de o sută de ori, până 
când este receptată de un senzor. 
Dacă un câmp gravitațional, precum 
cel al Pământului, este unul normal, 
deci static, ambele raze laser sunt 
receptate cu exact aceiași parame-
tri. Dacă o undă gravitațională lo- 
vește interferometrul, timpul și spa-
țiul se vor modifica, scoțând cele 
două raze laser din tandem: o rază 
va fi receptată mai târziu decât cea-
laltă de către senzor. Primele teste 
ale sistemului LIGO au avut loc în 
2010, dar rezultatele au fost bruiate 
de efecte naturale, iar în anii urmă-
tori „laserul căutător“ a avut parte 
de o serie de îmbunătățiri: oglinzile 
au fost recalibrate, numărul lor a 
fost dublat, astfel încât capacitatea 
sa a crescut cu 75%. În septembrie 
2015, exact după ce interferometrul 
a fost repornit la noile cote aduse la 

zi, s-a captat semnalul unei ciocniri 
a două mase mari de materie, care 
au interferat. Semnalul s-a înregis-
tart prima oară la interferometrul 
din Louisiana, iar la a suta parte 
dintr-o secundă s-a făcut simțit și la 
cel din Washington. Unda înregistra-
tă, numită GW150914 de către cer-
cetătorii de la LIGO, este urma cioc-
nirii masive dintre două găuri negre, 
care a avut loc acum 1,3 miliarde de 
ani şi a devenit prima undă gravi-
tațională detectată de umanitate. 
Această descoperire extraordinară 
face ca Teoria lui Einstein să devină 
realitate şi este un uriaş triumf al 
științei.

ȘTIRI

1219 – MOARA DE VÂNT
Cea mai veche moară de vânt atestată docu-
mentar a fost construită în China, în 1219, 
pentru măcinarea cerealelor. La acest tip de 
moară, piatra era prinsă de coloana verticală, 
iar aripile nu erau din pânză, ci din mănunchiuri 
de trestie sau de lemn fixate central, de coloana 
verticală, prin traverse orizontale. În Europa, 
morile de vânt și-au făcut apariția în 1300.

1927 – TELEVIZIUNEA
În 1927, scoţianul John Logie Baird a transmis 
un semnal TV la distanţa de 705 kilometri prin 
linia telefonică Londra-Glasgow. Momentul a 
intrat în istorie ca începutul televiziunii. Un an 
mai târziu, tot Baird a efectuat prima transmisie 
televizată transatlantică între Londra şi New 
York, cu primul program televizat al BBC.

1936 – COMPUTERUL BINAR
Z1 a fost numele primului calculator electro-
mecanic programabil binar, inventat în 1936 
de către germanul Konrad Zuse şi pus în func-
ţiune în sufrageria casei părinţilor săi. Patentul 
primului computer electric, denumit Colossus, 
a fost obţinut de Tommy Flowers, în 1943, şi 
a fost folosit de britanici în al Doilea Război 
Mondial, pentru a decripta mesajele codate ale 
germanilor. 
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VERTUOZ: 
inovaţie pentru 
eficientizarea afacerii 
clienţilor noştri. 
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Prin aplicaţia Vertuoz oferim clienţilor noştri:

un instrument eficient şi riguros de realizare a bilanţului energetic;

grafice pentru monitorizarea consumurilor de energie;

acces la distanţă pentru consultarea datelor de consum; 

o singură aplicaţie pentru monitorizarea şi compararea consumului 
înregistrat în mai multe locaţii;

posibilitatea de a înregistra şi analiza date despre consumurile de 
electricitate, gaze naturale, energie termică, apă, temperatură, dar şi 
orice altă categorie energetică;

primul pas către un plan de optimizare a consumului pentru orice 
tip de afacere, clădire comercială sau rezidenţială.
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Emisiile de gaze cu efect de seră şi schimbările climatice au devenit probleme recunoscute 
pe plan internațional. Sursele regenerabile de energie și vehiculele electrice sunt considera-
te soluții potențiale, dar integrarea lor în rețelele electrice aduce noi provocări. Caracterul 
imprevizibil și incontrolabil al capacității energetice va necesita dezvoltarea unor platforme 
avansate de analiză energetică și algoritmi noi de control pentru a gestiona consumul de ener-
gie electrică. Inevitabil, sistemele de control adaptiv vor deveni necesare, iar o componentă 
critică va fi includerea consumatorilor de energie în bucla de control.

APLICAȚII
CARE NE FAC VIAȚA MAI UȘOARĂ

Î
n luna iulie 2014, Comisia Europeană a publicat noua 
comunicare privind eficiența energetică, „Energy 
Efficiency and its contribution to energy security and 
the 2030 Framework for climate and energy policy“. 

În această comunicare, Comisia a propus ca obiectiv 
îmbunătățirea cu 30% a eficienței energetice, în excedent 
față de nivelul anterior menționat de 25%, publicat la 
începutul anului 2014. Pentru ca acest obiectiv să poată 
fi atins, pe lângă un aport semnificativ în capacitatea de 
generare a energiei electrice din surse regenerabile, vor 
trebui implementate măsuri importante de creștere a 
eficienței energetice. Astfel, există deja inițiative pentru 
dezvoltarea de case pasive sau chiar cu energie pozitivă. 
Acest tip de casă combină un nivel foarte ridicat de con-
fort, economii de energie și de securitate: o casă în care 
se reglează temperatura în funcție de prezența rezi-
denților săi, o casă care își aprinde automat luminile pe 
măsură ce este ocupată și le stinge din nou când nu sunt 
necesare, o casă care guvernează singură sistemele de 
securitate. Pe lângă controlul consumului de energie, 
generează și stochează propria energie regenerabilă, 
lăsând libertatea de a vinde ceea ce nu este folosit. În plus 
față de creșterea nivelului de confort prin programarea 
dispozitivelor electrice, acest sistem are grijă și de nevo-
ile lor de întreținere. 

Soluţii inteligente în România
Toate aceste soluții inteligente pot face casele mai sigure, 
mai confortabile, auto-suficiente și conferă un cost mai 
scăzut în viața de zi cu zi a consumatorilor rezidențiali. 
Însă, în România, consumul de energie electrică este pre-
dominant realizat în mediul industrial și de afaceri. De 

aceea, este necesar ca sisteme de monitorizare proactivă 
a eficienței energetice la nivel industrial să fie implemen-
tate pe scară largă. Un deziderat în unitățile industriale 
este ca sistemele de control și de automatizare, împreună 
cu echipamentele industriale, să livreze cea mai mare 
producție utilizând cât mai puțină energie. Este cunoscut 
faptul că în industrii precum rafinării, auto, chimice, oțel, 
aluminiu, hârtie, sticlă și altele energia reprezintă cea mai 
mare parte a costurilor din cheltuielile lor de exploatare.

Vertuoz – soluţia propusă de ENGIE Romania
Soluția Vertuoz, asigurată de ENGIE Romania, este o plat-
formă Web 2.0 care monitorizează și controlează per-
formanța energetică a clădirilor. Aceasta oferă o facilita-
te de cartografiere completă, clienţii având astfel o ima-
gine mai clară și o mai bună înțelegere a consumului lor 
de energie, analiza datelor fiind ușor de utilizat, iar 
aceasta reprezintă o bază pentru elaborarea măsurilor de 
optimizare a performanței energetice și pentru monitori-
zarea eficienței energetice. Monitorizarea precisă a con-
sumului de energie permite o mai ușoară respectare a 
reglementărilor de izolare termică, ajustarea consumului 
la cerere și controlul facturilor reale de energie. Acest 
sistem se bazează pe achiziție de date într-un mod inte-
grat pentru diferite tipuri de energie și permite realizarea 
bilanțurilor energetice într-un mod mult mai facil.
Înarmați cu informații acționabile, proprietarii și manage-
rii de clădiri și managerii energetici industriali pot lua 
decizii documentate de gestionare a energiei în același 
timp cu optimizarea operațiilor, creșterea eficienței ener-
getice, reducerea riscurilor și îmbunătățirea confortului 
ocupanților, conform www.achrnews.com.

ECONOMIE DE ENERGIE

text SL. DR. ING. LAURENŢIU CONSTANTIN LIPAN  foto SHUTTERSTOCK, ENGIE
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Există diferite caracteristici ale rețelei de 
comunicații pentru fiecare strat de con-
trol într-un sistem ierarhic. Topologiile 
de rețea în diferite implementări variază 
cu strategiile de integrare ale întreprin-
derilor. Rețelele de control au fuzionat cu 
rețelele corporative pentru a permite 
inginerilor de control monitorizarea din 
afara rețelei sistemului de control. Astfel 
de capabilități permit comutarea sarcinii 
pentru a controla dispozitivele mari con-
sumatoare de energie, cum ar fi încălzi-
toare de apă caldă, astfel încât acestea să 

consume energie electrică atunci când 
este mai ieftină. La nivel de site, dispozi-
tivele suportă conectivitate atât cu fir, 
cât și wireless, pentru monitorizarea prin 
dispozitive de HVAC (încălzire, ventilaţie 
şi aer condiţionat), iluminat și aplicații de 
contorizare, oferind un control complet 
integrat de energie local, dar și de la 
distanță.
Platforma Vertuoz este ideală pentru 
cazul în care există sub-consumatori ce 
trebuie facturați separat. În acest caz, 
toate datele necesare sunt achiziționate 

în mod securizat, iar apoi acestea sunt 
folosite pentru a genera automat factu-
rile respective.
În plus, platforma Vertuoz este foarte 
ușor scalabilă. Se poate implementa 
pentru o casă inteligentă conform descri-
erii anterioare, pentru un bloc de 
locuințe sau grup de blocuri, dar și la 
nivel industrial și de afaceri, în fabrici, 
unități de producție sau birouri. Aceas- 
tă caracteristică este dată de faptul că 
Vertuoz se bazează pe un soft analitic ce 
poate fi utilizat împreună cu diferite 
contoare de energie și utilități și cu tra-
ductoare de temperatură și presiune, 
pr in  intermediul  s is temului  de 
comunicații. Această platformă pentru 
servicii avansate de eficiență energetică 
utilizează comunicații robuste în două 
sensuri, senzori avansați, iar tehnologia 
de calcul distribuit va îmbunătăți 
eficiența, fiabilitatea și siguranța de 
funcționare a unităților industriale și de 
afaceri. Astfel, prin colectarea datelor 
privind consumul de energie în mod 
regulat, Vertuoz permite gestionarea în 
mod eficient a consumurilor de energie. 
De aceea, ea poate fi considerată o solu-
ţie de ultimă generaţie, adecvată și foar-
te prietenoasă, atât pentru utilizatorii 
industriali (inclusiv clădiri de birouri), 
cât și pentru cei casnici, destinată con-
trolului atent și corect al consumului de 
energie (de orice tip) cu scopul creşterii 
eficienţei energetice.
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De peste 10 ani, ENGIE Romania derulează proiectul de responsabilitate socială „Întâlnire cu 
energia“, prin care le oferă elevilor din clasa a IV-a posibilitatea de a avea acces la un conţinut 
informaţional adaptat şi complementar curriculei de ştiinţele naturii. Asociaţia Hands Across 
România este partenerul ENGIE Romania în acest proiect unic, după cum susține Mihaela Sandu, 
coordonatorul asociaţiei.

PROVOCĂRILE ȘI REALIZĂRILE
PROIECTULUI EDUCAȚIONAL

„ÎNTÂLNIRE CU ENERGIA“

OXYGEN – PUBLICAȚIE ENGIE – NR. 1(25)/2016

De când lucrați în mediul ONG din România și cum 
vedeți evoluția acestuia în ultimii ani?

M.S.: Lucrez în mediul ONG din 1997, când, la 14 
ani, am început să fac voluntariat la 

Constanța, orașul meu natal, unde erau foarte mulți 
copii infectați cu HIV. După aproape 20 de ani, astăzi 
simt că lucrurile încep să meargă într-o direcție bună. 
Sunt extrem de multe organizații acum, în comparație 
cu anii ’90, însă destul de puține activează pentru mi-
siunea declarată. Totuși, cred că, ușor, ușor, ONG-urile 
vor reuși să își dezvolte o voce tot mai puternică, fără 
să fie nevoite să se transforme în corporații pentru a-și 
atinge scopurile.

Care este misiunea Asociației Hands Across România 
și ce proiecte ați derulat până acum?

M.S.: Hands Across România s-a născut în anul 
2005, în urma unei experiențe trăite timp 

de o jumătate de an în cadrul Serviciului European de 
Voluntariat din Italia. Am lucrat în acele șase luni în 
beneficiul unei organizații care proteja victimele tra-
ficului de persoane. Entitatea respectivă se ocupa 
îndeaproape de acești oameni și venea în ajutorul lor 
cu programe specializate de integrare psiho-socio-
culturală.
Această experiență m-a determinat să îmi îndrept 
atenția către nevoile celor de lângă mine și să contribui 
în mod activ la construcția acelei societăți sănătoase 
în care îmi doresc să trăiesc. Așa a apărut Hands Across 
România.

De ce ați ales să vă implicați în proiectul Întâlnire cu 
Energia, inițiat de ENGIE Romania în urmă cu zece ani?

M.S.: Sunt foarte puține proiecte care rezistă 
zece ani și vă felicit pentru reușită. Mi-a 

plăcut abordarea unei teme de interes atât pentru copil, 
dar mai ales pentru părinți. Este extrem de important 
ca un copil de zece ani, care de cele mai multe ori pro-
vine din comunități mai mici și care după orele de 
școală stă singur, să dețină toate informațiile despre 
energie și utilizarea ei. Mi-a plăcut metoda de livrare 
a informațiilor către elevi. Jocul și metodele interacti-
ve s-au dovedit a fi de real succes în educație, mai ales 
când încercăm să transmitem informații tehnice. 
De asemenea, mi-a plăcut extrem de mult că tocmai 
angajații companiei sunt cei care doresc să împartă 
timpul lor cu elevii, oferindu-le informații importante și 
prețioase pentru ei.

pentru comunitate

text ALEXANDRA ILINCA foto ENGIE

Misiunea organizației este să ofere valoare 
adăugată serviciilor sociale, culturale și 
educaționale, contribuind astfel semnificativ 
la dezvoltarea sustenabilă a comunităților în 
care activează.
De-a lungul celor 11 ani de activitate ai 
organizației, am derulat programe dedicate 
educației și democrației, dar și în beneficiul 
sănătății mamei și copilului.
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Care au fost cele mai importante provo-
cări ale programului Întâlnire cu Energia?

M.S.: Nu am avut parte de prea 
multe provocări, pentru că 

noi am venit cumva pe un teren deja 
testat. Însă pot spune că o provocare 
serioasă a fost interacțiunea cu cadrele 
didactice. Unele dintre ele demonstrea-
ză încă reticențe serioase când vine 
vorba de abordarea temelor extracurri-
culare la clasă. Alteori comunicarea 
între directorii de școli și învățătorii 
claselor a IV-a cărora proiectul li se 
adresează este deficitară.

Cum apreciați dimensiunea de volunta-
riat a programului, inclusiv implicarea 
angajaților ENGIE Romania?

M.S.: Voluntarii, angajați ENGIE 
Romania, au o misiune 

dificilă, dar și plăcută. Dincolo de timp, 
ei investesc multă răbdare, iar implica-
rea lor este cu atât mai mult de admirat 
cu cât nu oricine poate vorbi lejer în 
fața unor copii. Interacțiunea cu ei este 
mult mai solicitantă decât o interacțiune 
cu adulții. Copiii sunt imprevizibili, 
spontani și extrem de energici. Nu ori-
cine poate face ce fac voluntarii ENGIE. 
Proiectul este, așadar, o experiență 
interesantă pentru ei, iar poveștile lor 

au fost emoționante, mai ales când a 
fost vorba și de copii cu dizabilități, 
participanți la proiect. Am primit suges-
tii privind implicarea în mod cât mai 
eficient a copiilor în jocurile interactive, 
indiferent de dizabilitatea cu care se 
confruntă, pentru ca informația să fie 
acumulată de toți elevii în cea mai mare 
măsură.

Care au fost cele mai interesante feed-
back-uri pe care le-ați primit de la 
învățători sau elevi?

M.S.: Pedagogii, ca și elevii, ne 
mulțumesc. Învățătorii și 

învățătoarele de la clase ne spun că 
activitățile noastre le redau copiilor 
încrederea în ei înșiși, că munca în echi-
pă îi apropie. Copiii înțeleg altfel rezul-
tatele muncii lor și faptul că, uniți, pot 
reuși mai mult, pot ajunge mai departe. 
Mulți ne spun că ar fi un lucru minunat 
dacă am putea extinde programul și 
dincolo de clasele a IV-a.

Care credeți că este rolul unor astfel de 
programe în mediul educațional din 
România?

M.S.: Cred cu tărie că astfel de 
programe le oferă cadre-

lor didactice o perspectivă nouă asupra 

metodelor alternative de învățare și 
eficiența lor. Impactul acestor programe 
se concretizează, pentru elevi, în acu-
mularea de cunoștințe într-un timp 
scurt, dar și „împrietenirea“ lor cu 
școala, pentru că ei sunt stimulați cu 
totul altfel prin joc și experiențe 
interactive.

„Întâlnire cu energia“ este un 
proiect de responsabilitate soci-
ală derulat de ENGIE Romania de 
10 ani, program ce se adresează 
elevilor de clasa a IV-a cărora le 
propune un conţinut informaţio-
nal adaptat şi complementar 
curriculei de ştiinţele naturii. 
Elevii află de la Metano, mascota 
proiectului, totul despre energie: 
sursele şi tipuri de energie, utili-
zări ale acesteia, sfaturile pri-
vind folosirea în siguranţă a 
diverselor tipuri de energie, cu 
accent pe gazele naturale şi pe 
noţiunile de protecția mediului. 
Programul are 2.500 de benefi-
ciari anual şi a fost derulat până 
acum în toate judeţele unde 
ENGIE este prezentă.
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For over 10 years, ENGIE Romania has been carrying 
out the social corporate responsibility project “Meet 
the Energy”, providing 4th grade pupils with access 
to educational content complementing their science 
curricula. We talked to Mihaela Sandu, coordinator 
on behalf of the company’s partner in this project, 
“Hands Accross Romania” Association. 

What is the mission of “Hands Accross Romania” 
Association and what kind of projects have you 
already carried out?
M.S. The mission of our organisation is to bring added 

value to social, cultural and educational services, so 
as to play a significant role in a sustainable com-
munity development. During our 11 years of acti-
vity, we carried out programs dedicated to educa-
tion and democracy but also in the field of maternal 
and child health. 

Why did you decide to engage in “Meet the Energy” 
project?
M.S. I liked this topic that interests both children and 
parents. I liked the interactive and playful delivery 
method and the fact that company employees are 
ready to share their time and knowledge with pupils. 

What kind of feedback have you received?
Teachers and pupils are thankful as our activities 
help children gain confidence and learn about team-
work.

What is the role of such educational programs in 
Romania?
I believe they provide teachers with new perspec-
tives on alternative teaching methods while helping 
pupils gain knowledge and get “friendlier” with the 
whole education idea. 

Lately, words such as digitalisation, connectivity, 
internet of things, smart devices are used more and 
more. Together with the idea of sustainability and 
new technology, they create the major ingredients 
of innovation in the energy sector. Hence the topic 
of this new edition of Oxygen magazine: sustainable 
energy in a digital world.

Connected and energy efficient homes and busi-
nesses (p 36 to 38) are on everyone’s mind given our 
daily race where every minute counts. Beyond time 
efficiency, we achieve cost efficiency and therefore 
a sustainable lifestyle. And since we cannot control 
our home appliances or industrial systems ourselves, 
we need apps that will make our life easier (p 54 to 
55). On the other hand, we are aware that not only 
digitalisation will provide energy efficiency solu-
tions, but that there are other technologies that get 
more and more available: cogeneration plants, simul-
taneously generating power and heat (p 14 to 16) or 

compressed natural 
gas  in tended for 
vehicles (p 48 to 49).

Aware of this trends 
and going further 
than energy supply, 
ENGIE provides its 
customers with ener-
gy efficiency solu-
tions, cogeneration 
for small and medium 
businesses but also 
online multi-site con-
sumption monitoring. 
Thus, we become for our customers a true integrated 
energy supplier and together we build successful 
partnerships (p 40 to 41).

Enjoy your reading!

POINT OF VIEW
ENERGY IN THE DIGITAL ERA

CHALLENGES AND ACCOMPLISHMENTS
OF “MEET THE ENERGY” EDUCATIONAL PROJECT

C
ase şi afaceri conectate, care sunt efici-
ente energetic (pag. 36-38) reprezintă 
unul dintre subiectele de actualitate, 

având în vedere tumultumul zilnic, în care fie-
care minut contează. Astfel, pe lângă eficienti-
zarea timpului, reuşim să eficientizăm şi cos-
turile, iar acest fapt ne permite să adoptăm un 
stil de viaţă sustenabil. Şi pentru că nu putem 
controla singuri echipamentele de uz casnic sau 
sistemele industriale, avem nevoie de aplicaţii 
care ne fac viaţa mai uşoară (pag. 54-55). Pe de 
altă parte, suntem conştienţi că nu doar digita-
lul furnizează soluţii pentru eficienţă energe-
tică, ci şi alte tehnologii care se răspândesc din 
ce în ce mai mult. Iar aici amintim centralele de 

cogenerare, prin care se poate produce simultan 
atât energie electrică, cât şi căldură (pag. 14-16), 
dar şi gazul natural comprimat, destinat vehicu-
lelor, care devine un combustibil din ce în ce mai 
atractiv (pag. 48-49).

În spiritul acestor tendinţe, ENGIE propune 
clienţilor, pe lângă furnizarea de energie, mai 
multe soluţii de eficienţă energetică, cogenera-
re pentru afacerile mici şi mijlocii, dar şi soluţii 
de monitorizare online a consumurilor de ener-
gie multi-site. Astfel, devenim pentru clienţii 
noştri un furnizor integrat de energie alături de 
care construim parteneriate de succes (pag. 
40-41). Lectură plăcută!

„Complexul solar Noor face parte din 
planul inovativ al AfDB în sectorul 
energetic, în termeni de finanţe şi 
tehnologie. Este un exemplu pentru 
Africa şi întreaga lume despre modul 
în care poţi face schimbări majore 
pentru energie regenerabilă.“

Yacine Fal, reprezentant AfDB în Maroc

„Atâta timp cât educaţia va contribui 
la reglarea vieţii generaţiilor viitoare, 
pentru anul 2025, consumatorul indi-
vidual, educat şi cu posibilităţi finan-
ciare medii va utiliza energie doar din 
surse nepoluante și va cumpăra un 
minim de aparatură electrocasnică.“

Conf. dr. ing. Mircea Scripcariu

PUNCT DE VEDERE

Energia în era digitală

03

În ultimii ani folosim din ce în ce mai des termeni ca digitalizare, conectivitate, 
internetul lucrurilor, dispozitive inteligente. Toate acestea, combinate cu ideea 
sustenabilităţii şi alături de noile tehnologii, reprezintă ingredientele esenţiale prin 
care putem da naştere unor idei inovatoare în sectorul energiei. De aceea, tema nou-
lui număr al revistei Oxygen este tocmai: energie sustenabilă într-o lume digitală.

VALENTINA GEORGESCU
Editor coordonator 
ENGIE Romania
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De peste 10 ani, ENGIE Romania derulează proiectul de responsabilitate socială „Întâlnire cu 
energia“, prin care le oferă elevilor din clasa a IV-a posibilitatea de a avea acces la un conţinut 
informaţional adaptat şi complementar curriculei de ştiinţele naturii. Asociaţia Hands Across 
România este partenerul ENGIE Romania în acest proiect unic, după cum susține Mihaela Sandu, 
coordonatorul asociaţiei.

PROVOCĂRILE ȘI REALIZĂRILE
PROIECTULUI EDUCAȚIONAL

„ÎNTÂLNIRE CU ENERGIA“

OXYGEN – PUBLICAȚIE ENGIE – NR. 1(25)/2016

De când lucrați în mediul ONG din România și cum 
vedeți evoluția acestuia în ultimii ani?

M.S.: Lucrez în mediul ONG din 1997, când, la 14 
ani, am început să fac voluntariat la 

Constanța, orașul meu natal, unde erau foarte mulți 
copii infectați cu HIV. După aproape 20 de ani, astăzi 
simt că lucrurile încep să meargă într-o direcție bună. 
Sunt extrem de multe organizații acum, în comparație 
cu anii ’90, însă destul de puține activează pentru misi-
unea declarată. Totuși, cred că, ușor, ușor, ONG-urile 
vor reuși să își dezvolte o voce tot mai puternică, fără 
să fie nevoite să se transforme în corporații pentru a-și 
atinge scopurile.

Care este misiunea Asociației Hands Across România 
și ce proiecte ați derulat până acum?

M.S.: Hands Across România s-a născut în anul 
2005, în urma unei experiențe trăite timp 

de o jumătate de an în cadrul Serviciului European de 
Voluntariat din Italia. Am lucrat în acele șase luni în 
beneficiul unei organizații care proteja victimele tra-
ficului de persoane. Entitatea respectivă se ocupa 
îndeaproape de acești oameni și venea în ajutorul lor 
cu programe specializate de integrare psiho-socio-
culturală.
Această experiență m-a determinat să îmi îndrept 
atenția către nevoile celor de lângă mine și să contribui 
în mod activ la construcția acelei societăți sănătoase 
în care îmi doresc să trăiesc. Așa a apărut Hands Across 
România.

De ce ați ales să vă implicați în proiectul Întâlnire cu 
Energia, inițiat de ENGIE Romania în urmă cu zece ani?

M.S.: Sunt foarte puține proiecte care rezistă 
zece ani și vă felicit pentru reușită. Mi-a 

plăcut abordarea unei teme de interes atât pentru copil, 
dar mai ales pentru părinți. Este extrem de important 
ca un copil de zece ani, care de cele mai multe ori pro-
vine din comunități mai mici și care după orele de 
școală stă singur, să dețină toate informațiile despre 
energie și utilizarea ei. Mi-a plăcut metoda de livrare 
a informațiilor către elevi. Jocul și metodele interacti-
ve s-au dovedit a fi de real succes în educație, mai ales 
când încercăm să transmitem informații tehnice. 
De asemenea, mi-a plăcut extrem de mult că tocmai 
angajații companiei sunt cei care doresc să împartă 
timpul lor cu elevii, oferindu-le informații importante și 
prețioase pentru ei.

Care au fost cele mai importante provo-
cări ale programului Întâlnire cu Energia?

M.S.: Nu am avut parte de prea 
multe provocări, pentru că 

noi am venit cumva pe un teren deja 
testat. Însă pot spune că o provocare 
serioasă a fost interacțiunea cu cadrele 
didactice. Unele dintre ele demonstrea-
ză încă reticențe serioase când vine 
vorba de abordarea temelor extracurri-
culare la clasă. Alteori comunicarea 
între directorii de școli și învățătorii 
claselor a IV-a cărora proiectul li se 
adresează este deficitară.

Cum apreciați dimensiunea de volunta-
riat a programului, inclusiv implicarea 
angajaților ENGIE Romania?

M.S.: Voluntarii, angajați ENGIE 
Romania, au o misiune 

dificilă, dar și plăcută. Dincolo de timp, 
ei investesc multă răbdare, iar implica-
rea lor este cu atât mai mult de admirat 
cu cât nu oricine poate vorbi lejer în 
fața unor copii. Interacțiunea cu ei este 
mult mai solicitantă decât o interacțiune 
cu adulții. Copiii sunt imprevizibili, 
spontani și extrem de energici. Nu ori-
cine poate face ce fac voluntarii ENGIE. 
Proiectul este, așadar, o experiență 
interesantă pentru ei, iar poveștile lor 

au fost emoționante, mai ales când a 
fost vorba și de copii cu dizabilități, 
participanți la proiect. Am primit suges-
tii privind implicarea în mod cât mai 
eficient a copiilor în jocurile interactive, 
indiferent de dizabilitatea cu care se 
confruntă, pentru ca informația să fie 
acumulată de toți elevii în cea mai mare 
măsură.

Care au fost cele mai interesante feed-
back-uri pe care le-ați primit de la 
învățători sau elevi?

M.S.: Pedagogii, ca și elevii, ne 
mulțumesc. Învățătorii și 

învățătoarele de la clase ne spun că 
activitățile noastre le redau copiilor 
încrederea în ei înșiși, că munca în echi-
pă îi apropie. Copiii înțeleg altfel rezul-
tatele muncii lor și faptul că, uniți, pot 
reuși mai mult, pot ajunge mai departe. 
Mulți ne spun că ar fi un lucru minunat 
dacă am putea extinde programul și 
dincolo de clasele a IV-a.

Care credeți că este rolul unor astfel de 
programe în mediul educațional din 
România?

M.S.: Cred cu tărie că astfel de 
programe le oferă cadre-

lor didactice o perspectivă nouă asupra 

metodelor alternative de învățare și 
eficiența lor. Impactul acestor programe 
se concretizează, pentru elevi, în acu-
mularea de cunoștințe într-un timp 
scurt, dar și „împrietenirea“ lor cu 
școala, pentru că ei sunt stimulați cu 
totul altfel prin joc și experiențe 
interactive.

pentru comunitate

text ALEXANDRA ILINCA foto ENGIE

„Întâlnire cu energia“ este un 
proiect de responsabilitate soci-
ală derulat de ENGIE Romania de 
10 ani, program ce se adresează 
elevilor de clasa a IV-a cărora le 
propune un conţinut informaţio-
nal adaptat şi complementar cur-
riculei de ştiinţele naturii. Elevii 
află de la Metano, mascota pro-
iectului, totul despre energie: 
sursele şi tipuri de energie, utili-
zări ale acesteia, sfaturile pri-
vind folosirea în siguranţă a 
diverselor tipuri de energie, cu 
accent pe gazele naturale şi pe 
noţiunile de protecția mediului. 
Programul are 2.500 de benefi-
ciari anual şi a fost derulat până 
acum în toate judeţele unde 
ENGIE este prezentă.

Misiunea organizației este să ofere valoare 
adăugată serviciilor sociale, culturale și 
educaționale, contribuind astfel semnificativ 
la dezvoltarea sustenabilă a comunităților în 
care activează.
De-a lungul celor 11 ani de activitate ai 
organizației, am derulat programe dedicate 
educației și democrației, dar și în beneficiul 
sănătății mamei și copilului.
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For environmental, economical and social 
sustainability purposes, power genera-
tion is shifting from a centralized to a 
distributed perspective.

Cogeneration (simultaneous production of 
electricity and heat) has been success-
fully used for many decades already. It 
consists of putting to use the residual heat 
generated by the production of electricity 
and it can be very well sized according to 
the customer’s needs (industrial, residen-
tial and offices, hotels or spas etc.).
With electricity being generated at the 

place of consumption and allowing for 
higher yields, cogeneration minimizes 
consumption 
which auto-
matically con-
tributes to sav-
ing non renew-
able resources. 
CO2 emissions 
and air pollu-
tion are also 
brought down 
as less waste 
heat gets into 

the atmosphere. 
This technology has been proved to be 
technically and economically efficient 
therefore current trends support the 
shift from centralized electricity genera-
tion to distributed (decentralized) forms. 
As a reference player on the Romanian 
energy market, ENGIE is committed to 
assisting its customers in exploring such 
possibilities through prefeasibility stud-
ies and tailor-made solutions. For addi-
tional information, please contact the 
dedicated ENGIE consultant or write to 
contractare@ro.engie.com.     

In July 2014, the European Commission 
reviewed its energy efficiency target for 
2030, from a 25% to 30% increase. Initia-
tives such as passive or “positive energy” 
houses that not only control consumption, 
but also generate and store their own 
renewable energy and may sell whatever 
has not been used are already in place. 

Nevertheless, in Romania, industrial and 
business sectors are the largest electricity 
consumers. Therefore there is a real need 
for large-scale proactive energy efficiency 
monitoring at industrial level. ENGIE 

Romania comes with a state-of-the art 
solution, Vertuoz, a Web 2.0 based plat-
form in charge of monitoring building 
energy performance. The system is based 
on integrated real-time data collection for 
various types of energy, allowing for 
easier compliance with thermal insulation 
requirements and energy use adjustments. 
Vertuoz can be adapted to either smart 
homes, blocks of flats or business, indus-
trial and office buildings.
Based on the accurate information pro-
vided by the system, site owners and 
managers can make documented decisions 

for better energy management and opera-
tions optimisation while minimizing risks 
and improving the comfort of their occu-
pants.         

Paris, 8th of April: over 50 executive managers representing 
energy producers, suppliers and distributors, financial com-
panies and public institutions participated in an IEA Energy 
Business Council meeting.

The debates focused on 
key issues of the ener-
gy sector such as IEA 
forecasts showing an 
increase of global ener-
gy demand in  a l l 
explored scenarios, the 
strong part played by 
governmental policies 
dictating the growth 

pace and the extent to which greenhouse gas emissions may 
be minimized. 
The Energy Business Council estimates a decrease of up to 9% 
of oil and coal weight in the energy mix until 2040 while 
natural gas and nuclear energy demand are supposed to go up 
by two percentages each. Renewables will register the most 
significant increase in the energy mix (over 5 %). The main 
reasons of these changes as identified by IEA would be digi-
talisation and consumption monitoring and cuts, both for the 
industrial sectors and final consumers.     

Global investments to be carried out in the energy field in the 
following 25 years is of approximately $ 68,000 billion. Clean-
energy investments will account for 60% of the total invest-
ments in new energy production capacities.  

TOP STORY
GLOBAL ENERGY TRENDS

COGENERATION – A VIABLE ALTERNATIVE
TO CENTRALISED CONVENTIONAL ELECTRICITY GENERATION 

APPS THAT MAKE OUR LIFE EASIER
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SPECIAL

Având în vedere preocupările pentru o dezvoltare durabilă prin reconcilierea celor trei com-
ponente ale sustenabilității (mediul înconjurător, cerințele sociale și cele economice), se simte 
nevoia concentrării atenției dinspre generarea de energie electrică centralizată spre cea des-
centralizată, dedicată consumatorului. În linii mari, cogenerarea este definită ca producerea 
simultană sau prin combinație a electricității și căldurii.

COGENERAREA –
O ALTERNATIVĂ VIABILĂ LA PRODUCȚIA 
CONVENŢIONALĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ
ÎN SISTEM CENTRALIZAT

text SIMONA GEORGESCU  foto SHUTTERSTOCK

P
roducerea simultană a căldurii cu electricitatea nu 
este un concept nou. Încă din anul 1978, în SUA, 
Departamentul pentru Energie a raportat că, în 

perioada anilor 1900, 58% din electricitatea totală produ-
să de instalațiile industriale a fost obținută prin cogenera-
re. În Europa, conform statisticilor aceluiaşi departament, 
în anul 1972, 16% din electricitatea produsă în Germania 
de Vest era cogenerată. În Italia, electricitatea cogenerată 
era de 18%, în Franța de 16%, iar în Olanda de 10%.
În România, pe lângă cogenerarea industrială, în jurul 
anilor 1960, extinderea masivă a clădirilor urbane a creat 
premisele favorabile pentru dezvoltarea cogenerării în 
scopul încălzirii centralizate a acestora.
În ultimii zece ani, lucrurile s-au transformat considerabil 
în privinţa producerii de energie, vorbindu-se tot mai 
mult de protejarea mediului prin eficienţa înaltă a coge-
nerării, prin utilizarea combustibilului într-un asemenea 
mod în care se reduc emisiile de CO2, cantitatea fiecărui 
poluant (CO2, SO2 şi NOx) depinzând în mare parte de 
tipul de combustibil utilizat şi de caracteristicile tehno-
logiei adoptate. Acum, cogenerarea e privită ca una dintre 
cele mai importante tehnici pentru utilizarea eficientă a 
combustibililor, economisirea resurselor naturale şi 
financiare şi pentru protejarea mediului înconjurător. 

CE ESTE COGENERAREA?
Principiul care stă la baza procesului de cogenerare este 
destul de simplu: prin generarea de electricitate se pro-
duce căldură, sistemul de cogenerare captează această 
căldură reziduală și o folosește pentru a furniza apă 
caldă, abur, căldură pentru procesele tehnologice, încăl-
zirea spațiilor sau răcirea acestora. Din această perspec-

tivă, producerea convențională se dovedește a fi extrem 
de ineficientă economic și energetic, doar o treime din 
potențialul energetic al combustibilului fiind transformat 
în energie utilizabilă. Astfel, creșterea semnificativă a 
eficienței prin cogenerare înseamnă consum redus de 
combustibil și emisii reduse în comparație cu producerea 
convențională de energie termică și electrică. În plus, 
astăzi, o unitate de cogenerare poate fi proiectată con-
form nevoilor de consum  (agent termic şi/sau energie 
electrică), oferind eficiență ridicată, evitând pierderile 
din rețelele de transport și distribuție și crescând flexi-
bilitatea Sistemului Electroenergetic Naţional. 
Cogenerarea permite realizarea unor economii de energie 
la clientul final, asigurând beneficii, obiective măsurabi-
le și cuantificabile, scopul fundamental fiind utilizarea 
într-un mod cât mai eficient a energiei conținute în com-
bustibil. Astfel, se înregistrează un consum mai scăzut de 
combustibil și, în consecință, un impact mult mai redus 
asupra mediului.

Tipuri de centrale, în funcţie de nevoi:
•  Cogenerarea de mare putere (>1 MWel): pentru locaţii-
le consumatorilor industriali care au posibilitatea de a 
prelua căldura printr-o infrastructură dedicată pentru 
consumul propriu sau pentru încălzirea centralizată a 
localităţilor;
•  Cogenerare de mică putere (250 kWel÷1 MWel): pentru 
locațiile consumatorilor industriali medii;
•  Mini-cogenerare (50 kWel ÷ 250 kWel): pentru locațiile 
consumatorilor mici (de exemplu: spitale, clădiri de biro-
uri și ansambluri rezidențiale);
•  Micro-cogenerare (<50kWel): pentru locaţiile indivi-
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Emisiile de gaze cu efect de seră şi schimbările climatice au devenit probleme recunoscute 
pe plan internațional. Sursele regenerabile de energie și vehiculele electrice sunt considera-
te soluții potențiale, dar integrarea lor în rețelele electrice aduce noi provocări. Caracterul 
imprevizibil și incontrolabil al capacității energetice va necesita dezvoltarea unor platforme 
avansate de analiză energetică și algoritmi noi de control pentru a gestiona consumul de ener-
gie electrică. Inevitabil, sistemele de control adaptiv vor deveni necesare, iar o componentă 
critică va fi includerea consumatorilor de energie în bucla de control.

APLICAȚII
CARE NE FAC VIAȚA MAI UȘOARĂ

Î
n luna iulie 2014, Comisia Europeană a publicat noua 
comunicare privind eficiența energetică, „Energy 
Efficiency and its contribution to energy security and 
the 2030 Framework for climate and energy policy“. 

În această comunicare, Comisia a propus ca obiectiv 
îmbunătățirea cu 30% a eficienței energetice, în excedent 
față de nivelul anterior menționat de 25%, publicat la 
începutul anului 2014. Pentru ca acest obiectiv să poată 
fi atins, pe lângă un aport semnificativ în capacitatea de 
generare a energiei electrice din surse regenerabile, vor 
trebui implementate măsuri importante de creștere a 
eficienței energetice. Astfel, există deja inițiative pentru 
dezvoltarea de case pasive sau chiar cu energie pozitivă. 
Acest tip de casă combină un nivel foarte ridicat de con-
fort, economii de energie și de securitate: o casă în care 
se reglează temperatura în funcție de prezența rezi-
denților săi, o casă care își aprinde automat luminile pe 
măsură ce este ocupată și le stinge din nou când nu sunt 
necesare, o casă care guvernează singură sistemele de 
securitate. Pe lângă controlul consumului de energie, 
generează și stochează propria energie regenerabilă, 
lăsând libertatea de a vinde ceea ce nu este folosit. În plus 
față de creșterea nivelului de confort prin programarea 
dispozitivelor electrice, acest sistem are grijă și de nevo-
ile lor de întreținere. 

Soluţii inteligente în România
Toate aceste soluții inteligente pot face casele mai sigure, 
mai confortabile, auto-suficiente și conferă un cost mai 
scăzut în viața de zi cu zi a consumatorilor rezidențiali. 
Însă, în România, consumul de energie electrică este pre-
dominant realizat în mediul industrial și de afaceri. De 

aceea, este necesar ca sisteme de monitorizare proactivă 
a eficienței energetice la nivel industrial să fie implemen-
tate pe scară largă. Un deziderat în unitățile industriale 
este ca sistemele de control și de automatizare, împreună 
cu echipamentele industriale, să livreze cea mai mare 
producție utilizând cât mai puțină energie. Este cunoscut 
faptul că în industrii precum rafinării, auto, chimice, oțel, 
aluminiu, hârtie, sticlă și altele energia reprezintă cea mai 
mare parte a costurilor din cheltuielile lor de exploatare.

Vertuoz – soluţia propusă de ENGIE Romania
Soluția Vertuoz, asigurată de ENGIE Romania, este o plat-
formă Web 2.0 care monitorizează și controlează per-
formanța energetică a clădirilor. Aceasta oferă o facilita-
te de cartografiere completă, clienţii având astfel o ima-
gine mai clară și o mai bună înțelegere a consumului lor 
de energie, analiza datelor fiind ușor de utilizat, iar 
aceasta reprezintă o bază pentru elaborarea măsurilor de 
optimizare a performanței energetice și pentru monitori-
zarea eficienței energetice. Monitorizarea precisă a con-
sumului de energie permite o mai ușoară respectare a 
reglementărilor de izolare termică, ajustarea consumului 
la cerere și controlul facturilor reale de energie. Acest 
sistem se bazează pe achiziție de date într-un mod inte-
grat pentru diferite tipuri de energie și permite realizarea 
bilanțurilor energetice într-un mod mult mai facil.
Înarmați cu informații acționabile, proprietarii și manage-
rii de clădiri și managerii energetici industriali pot lua 
decizii documentate de gestionare a energiei în același 
timp cu optimizarea operațiilor, creșterea eficienței ener-
getice, reducerea riscurilor și îmbunătățirea confortului 
ocupanților, conform www.achrnews.com.

Există diferite caracteristici ale rețelei de 
comunicații pentru fiecare strat de con-
trol într-un sistem ierarhic. Topologiile 
de rețea în diferite implementări variază 
cu strategiile de integrare ale întreprin-
derilor. Rețelele de control au fuzionat cu 
rețelele corporative pentru a permite 
inginerilor de control  monitorizarea din 
afara rețelei sistemului de control. Astfel 
de capabilități permit comutarea sarcinii 
pentru a controla dispozitivele mari con-
sumatoare de energie, cum ar fi încălzi-
toare de apă caldă, astfel încât acestea să 

consume energie electrică atunci când 
este mai ieftină. La nivel de site, dispozi-
tivele suportă conectivitate atât cu fir, 
cât și wireless, pentru monitorizarea prin 
dispozitive de HVAC (încălzire, ventilaţie 
şi aer condiţionat), iluminat și aplicații de 
contorizare, oferind un control complet 
integrat de energie local, dar și de la 
distanță.
Platforma Vertuoz este ideală pentru 
cazul în care există sub-consumatori ce 
trebuie facturați separat. În acest caz, 
toate datele necesare sunt achiziționate 

în mod securizat, iar apoi acestea sunt 
folosite pentru a genera automat factu-
rile respective.
În plus, platforma Vertuoz este foarte 
ușor scalabilă. Se poate implementa 
pentru o casă inteligentă conform descri-
erii anterioare, pentru un bloc de 
locuințe sau grup de blocuri, dar și la 
nivel industrial și de afaceri, în fabrici, 
unități de producție sau birouri. Aceas- 
tă caracteristică este dată de faptul că 
Vertuoz se bazează pe un soft analitic ce 
poate fi utilizat împreună cu diferite 
contoare de energie și utilități și cu tra-
ductoare de temperatură și presiune, 
pr in  intermediul  s is temului  de 
comunicații. Această platformă pentru 
servicii avansate de eficiență energetică 
utilizează comunicații robuste în două 
sensuri, senzori avansați, iar tehnologia 
de calcul distribuit va îmbunătăți 
eficiența, fiabilitatea și siguranța de 
funcționare a unităților in-dustriale și de 
afaceri. Astfel, prin colectarea datelor 
privind consumul de energie în mod 
regulat, Vertuoz permite gestionarea în 
mod eficient a consumurilor de energie. 
De aceea, ea poate fi considerată o solu-
ţie de ultimă generaţie, adecvată și foar-
te prietenoasă, atât pentru utilizatorii 
industriali (inclusiv clădiri de birouri), 
cât și pentru cei casnici, destinată con-
trolului atent și corect al consumului de 
energie (de orice tip) cu scopul creşterii 
eficienţei energetice.

ECONOMIE DE ENERGIE

text SL. DR. ING. LAURENŢIU CONSTANTIN LIPAN  foto SHUTTERSTOCK, ENGIE
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TOP 
STORY

Peste 50 de directori executivi care reprezintă o gamă largă a producătorilor, 
furnizorilor și distribuitorilor de energie, societăți financiare și instituții pu-
blice au participat, pe 8 aprilie, la Paris, la o reuniune a Energy Business Council, 
centrul de afaceri al International Energy Agency (IEA). Participanții au provenit 
din 25 de țări, din țările membre ale IEA, dar și din țările considerate parteneri 
cheie, precum China, India, Brazilia, Indonezia, Chile și Mexic.

text CAROL POPA
foto SHUTTERSTOCK

Tendințe  
energetice globale 
p e r s p e c t i v e  p â n ă  î n  2 0 4 0
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timp ce în cazul cererii de gaze naturale 
și energiei nucleare se va înregistra o 
creștere a ponderii cu câte două procen-
te pentru fiecare. Cea mai mare creștere 
în mixul energetic o va înregistra energia 
provenită din surse regenerabile, de 
peste 5%. Între principalele influențe ale 
modificării mixului energetic, IEA a inclus 
și penetrarea tot mai profundă a digita-
lului în zona industrială, monitorizarea și 
reducerea consumurilor, dar și în zona 
consumatorilor finali. Impactul digitalului 
în industria auto este deja resimțit de 
câțiva ani, consumul total de carburanți 
la un număr echivalent de automobile 
fiind în 2014 cu 2,4% mai mic decât în 
anul 2005. De cealaltă parte, până în anul 

2025, posibilitatea controlului consumu-
rilor în imobile, prin intermediul IT&C, va 
avea un impact mult mai sever asupra 
consumurilor, în zona de facility mana-
gement.
Cu toate acestea, apetitul pentru energia 
electrică ridică cererea cu mai mult de 
70% până în 2040 și există o concentrare 
a eforturilor de a reduce consecințele 
asupra mediului, în direcția producerii de 
energie din surse regenerabile. IEA și 
Energy Business Council apreciază că 
începând cu anul 2030, cărbunele nu va 
mai fi principala resursă de producere a 
energiei electrice, iar energia din surse 
regenerabile ar putea ajunge la 50% în 
Uniunea Europeană până în 2040, în jurul 

valorii de 30%, în China și Japonia, și 
peste 25% în Statele Unite și India. Toate 
aceste evoluții ar urma să se deruleze în 
condițiile în care, în continuare, peste o 
jumătate de miliard de oameni, majorita-
tea din zona Africii sub-sahariene, nu vor 
beneficia de nicio sursă de energie nici în 
2040.
Pe plan mondial, valoarea totală a 
investițiilor ce se vor realiza în sectorul 
energetic în următorii 25 de ani este de 
aproximativ 68.000 de miliarde de dolari 
americani. Din valoarea investițiilor esti-
mate de IEA să fie realizate până în anul 
2040, 37% vor fi sume investite pentru 
aprovizionarea cu petrol și gaze naturale, 
29% vor fi cheltuieli pentru alimentarea 
cu energie și 32% reprezintă cheltuieli 
pentru eficiența utilizării finale. Investi-
țiile în capacități de producție din surse 
regenerabile vor reprezenta aproximativ 
60% din totalul investițiilor ce vor fi rea-
lizate pentru capacități noi de producție 
energetică.
Producătorii de petrol care se confruntă 
cu o piață bine aprovizionată și prețuri 
mai mici au redus costurile de exploatare, 
dar și planurile de investiții. IEA estimea-
ză că piața va fi dominată de țările non 
OPEC până în jurul anului 2020, după care 
controlul asupra acestei piețe va fi prelu-
at de țările OPEC, ca urmare a diminuării 
capacităților de exploatare din celelalte 
state.

Î
n deschiderea evenimentului, directorul 
executiv al IEA, Fatih Birol, a subliniat 
importanța deschiderii pe care Energy 
Business Council trebuie să o manifeste 

pentru companiile din industria de profil: 
„Vrem ca Energy Business Council să treacă la 
nivelul următor, prin ușile deschise pentru noi 
căi de cooperare și de colaborare. Expertiza și 
know-how-ul acestor companii sunt esențiale 
pentru IEA, în timp ce căutăm să oferim 
consultanță țărilor membre și în afara ariei 
acestora“. 
În cadrul evenimentului au fost dezbătute 
problemele cheie ale sectorului energetic: 
evaluările IEA, din care reiese că cererea mon-
dială de energie va crește în toate scenariile 
luate în calcul, rolul puternic jucat de politicile 
guvernamentale care dictează ritmul de creș-
tere și gradul în care emisiile de gaze cu efect 
de seră pot fi diminuate. În noul scenariu „Poli-
tici“ - scenariul central care va sta la baza 
documentului pe care IEA îl elaborează în fie-
care an în luna noiembrie, World Energy 
Outlook - cererea de energie crește cu aproape 
o treime între 2013 și 2040.
Legăturile dintre creșterea economică la nivel 
mondial, cererea de energie și efectele nedo-
rite ale acestei creșteri, respectiv emisiile de 
carbon, au fost analizate diferențiat de cei 
prezenți la dezbateri. Unele piețe, precum 
China, sunt supuse unor schimbări structurale 
ale economiilor lor, în timp ce pe alte piețe se 
va ajunge la un punct de saturație în cererea 

de servicii energetice. Pentru toate aceste țări 
este însă foarte important să fie adoptate poli-
tici energetice care să stimuleze eficiența 
energetică, astfel încât emisiile de carbon să 
crească cu maximum 16% până în 2040. Mem-
brii Energy Business Council au acceptat una-
nim că sectorul energetic, fiind cea mai mare 
sursă la nivel mondial pentru emisiile de car-
bon, trebuie să se afle în centrul eforturilor, 
pentru a aborda rațional schimbările climatice 
pe care le determină.
Cea mai importantă creștere a cererii de ener-
gie, generată de economia chineză, se apropie 
de sfârșit, experții Energy Business Council 
considerând că în următorii ani China va atinge 
apogeul de consum, după care va urma, în mod 
firesc, o scădere a cererii, în special pentru 
cărbune industrial, resursă ce stă la baza polu-
ării generate de industria chineză.
Pe de altă parte, cel mai mare consumator de 
petrol - Statele Unite ale Americii – a trecut 
deja prin experiența reducerii cererii, iar în 
perioada 2013 – 2040, analiștii de la IEA esti-
mează pentru SUA și Uniunea Europeană, luate 
la un loc, o scădere a cererii de petrol de 4 
milioane de barili pe zi. 

DEZVOLTAREA IT&C ȘI IMPACTUL
ASUPRA MIXULUI ENERGETIC

Până în anul 2040, Energy Business Council 
estimează o reducere de până la 9% a ponderii 
petrolului și cărbunelui în mixul energetic, în 
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They become possible thanks to a smart utility system, 
with metering, commanding and controlling functions 
at user level, also known as “advanced metering infra-
structure” (AMI).

A smart home/building has truly become a challenge 
today featuring:

•  smart apps

•  smart meters and advanced measuring/monitoring 
infrastructure

•  SMART electricity, communications – voice and data 

•  networks

•  adapted sensors

•  smart (remote) controls

•  advanced security systems

A smart electricity grid will implement energy effi-
ciency policies throughout the whole chain, from 
generation to users, meaning transmission and distri-
bution losses are minimized, voltage is efficiently 
managed and user consumption is lowered.
But the main challenge for these smart power grids 

and for any user-based control system remains 
interoperability.
In conclusion, building automation becomes more and 
more popular among users as it entails higher comfort 
and security, lower energy bills (power and thermal) 
thanks to smart management/information systems. 
This type of connected computer-based infrastructure 
is designed to integrate, monitor and control mechan-
ical and electric devices through remote access.      

CONNECTED, ENERGY EFFICIENT 
HOMES AND BUSINESSES 

In May 2015, just hours after launching the Digital 
Single Market, the latest European Business Summit 
focused on the technological and political “Europe 
4.0”. 

Digitalization could be the opportunity for European 
countries to bring back the industrial production lost 
to the benefit of other world regions, such as Asia. 
Experts draw the attention on communications, 
energy and logistics that can help the EU get ready 
for the 3rd industrial revolution. 

At global level, easy access to reasonably priced 
electricity services is the key for reaching prospe-
rity and extreme poverty eradication goals by 2030. 
Therefore, supplying power to approximately 1 bil-
lion people that currently do not have access to 
electricity services is a huge challenge but also an 
opportunity for the sector. Digital products and inno-
vative services may facilitate global energy access.

But digitalization also entails a better management 
of the energy demand and the most efficient use of 
the distribution network, with the support of real-

time information on energy transactions, energy 
consumption and new demands.

The energy industry and the IT&C sector will there-
fore naturally grow together. On the one hand 
crowdsourcing information flow may help the ener-
gy supplier to understand consumption behaviours 
and adapt its investment priorities accordingly and 
on the other hand, technologies will develop so as to 
turn the IT&C industry into an efficient energy con-
sumer.   

ENERGY IN THE DIGITAL ERA –
THE NEW MILLENNIUM CHALLENGE

23
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ENERGIA ÎN ERA DIGITALĂ - 
PROVOCAREA ÎNCEPUTULUI DE MILENIU
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PUNCTUL PE i

text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK

În urmă cu un an, mai exact în luna mai 2015, în cadrul ultimei ediţii European Business 
Summit, reprezentanţii mediului de afaceri european semnalau oficialilor Comisiei Europene  
ce va însemna „Europa 4.0“ din punct de vedere tehnologic, dar şi politic. Lansarea oficială a 
Digital Single Market (DSM) cu câteva ore înainte de lucrările Summit-ului a făcut ca cele două 
zile de dezbateri să pună accent pe digitalizare şi Industry 4.0. Principalele concluzii expuse 
s-au referit la „metamorfoza“ internetului, de la un „internet de consumator“ la „internet de 
industrie“. A apărut atunci, în mod firesc, întrebarea: cu cine facem digitalizarea în sectorul 
industrial din Uniunea Europeană?
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Eficienţa energetică şi conservarea energiei privite din punct de vedere business, ar trebui să 
reprezinte primele obiective în proiectarea reţelelor inteligente, asigurând astfel o mai bună 
fiabilitate a acestora. În plus, se reduc şi costurile, deoarece într-o asemenea abordare unitară 
eforturile de reducere a consumului costă mai puţin decât construirea unor noi unităţi de gene-
rare, lucru apreciat foarte mult de dezvoltatorii de tehnologii noi, care sunt la curent cu trendu-
rile tehnico-științifice evoluționiste.

CASE ȘI AFACERI

CONECTATE,
CARE SUNT EFICIENTE ENERGETIC

text SL. DR. ING. LAURENȚIU CONSTANTIN LIPAN  foto SHUTTERSTOCK

U
nul dintre mijloacele prin care se poate atinge 
acest obiectiv, aducând în plus şi multe alte avan-
taje, este proiectarea unui sistem inteligent de 

contorizare, comandă şi control la nivel de consumator 
(utilizator) a sistemelor de alimentare cu energie electri-
că, termică, gaze naturale, apă şi alte utilităţi.
Pe plan internaţional, acest sistem poartă denumirea de 
Advanced Metering Infrastructure (AMI). AMI (figura 1) 
reprezintă totalitatea sistemelor de măsură, achiziţie şi 
comunicaţii bidirecţionale, incluzând contoarele de la 

utilizatori, reţelele de comunicaţii, furnizorii de servicii 
(energie electrică, apă, gaz etc.) şi sistemul de procesare 
a datelor.
Trebuie avut în vedere și faptul că aceste sisteme/con-
toare inteligente utilizează parole asociate unor utiliza-
tori individuali. Aceste parole sunt comune mai multor 
grupuri şi, de obicei, acestea sunt cunoscute tuturor celor 
implicaţi în implementarea sistemelor de contorizare și 
control. În aceste condiții, apare inevitabil problema 
utilizării unui sistem de autentificare bazat pe parole 

securizate şi confidenţiale (și nu asociate 
unor grupuri de utilizatori). Astfel, este 
obligatorie prezența și utilizarea unui 
sistem avansat de control și management 
al acestor parole prin care să se asigure că 
numai utilizatorii agreați trebuie să le 
utilizeze și acceseze (pe diverse niveluri 
de acces).
Clădirea/casa inteligentă, atât conceptual, 
cât și ca afacere, este privită și considera-
tă ca o provocare în acest vast domeniu, 
pentru această piață, și prezintă următoa-
rele caracterisitici obligatorii:
• Aplicații inteligente;
• Contoare inteligente și infrastructură 
avansată de măsurare/monitorizare;
• Rețele (electrică, comunicații voce și 
date) inteligente - SMART;
• Senzori adecvați;
• Control inteligent (inclusiv de la 
distanță);
• Sisteme avansate de securitate etc.
Din punct de vedere business, cade în 
sarcina promotorilor specializați prezen-
tarea tuturor acestor caracteristici enu-
merate mai sus, ca pe o analiză SWOT cu 
puncte tari, puncte slabe, oportunități și 
amenințări pentru proiectarea unei vizi-
uni de ansamblu sau a unor idei de afa-
ceri.
O altă problemă, deosebit de importantă, 
ce trebuie rezolvată și care poate afecta 
întreaga afacere, este reprezentată de 
atestarea sistemelor/contoarelor inteli-
gente cu accesare de la distanţă din punct 
de vedere al siguranţei infrastructurilor 
avansate de monitorizare. Atestarea pre-
supune verificarea versiunii firmware-
ului, dacă aceasta a fost alterată și dacă 
un echipament de pe teren are comporta-
mentul aşteptat şi funcţionează în confi-
guraţia aprobată. De asemenea, este 
important să se aibă în vedere și faptul că 
acest sistem inteligent funcţionează cu 
setările corecte şi dacă a funcţionat pe 
toată perioada de viață cu firmware neal-
terat. 
O reţea electrică inteligentă implementea-
ză politicile de eficienţă energetică pe 
parcursul întregului lanţ, de la generare la 
utilizatori. Eficienţa energetică se referă, 
în contextul reţelelor inteligente, la redu-
cerea pierderilor în liniile de transport şi 
distribuţie, controlul eficient al tensiunii, 
dar şi la reducerea consumului utilizato-
rilor. Legătura dintre investiţiile financi-
are în reţelele inteligente şi eficienţa 
energetică este prezentată în figura 2.

Fig.2. Rolul eficienţei energetice în reţelele 

electrice inteligente

Trebuie menționat faptul că politicile de 
eficienţă energetică se dezvoltă într-un 
mod alert, fiind iniţiate atât de organisme-
le guvernamentale, cât şi de către compa-
niile de utilităţi.
Clădirile nu vor mai fi doar „verzi“, ci şi 
„inteligente“, prin controlul energiei, care 
va putea fi atât cumpărată, cât şi vândută 
de către utilizatori. Inteligenţa utilizatori-
lor va consta tocmai în capacitatea acesto-
ra de a manipula fluxurile de energie şi 
veniturile obţinute, prin strânsa funcţiona-
re cu reţelele inteligente din care fac parte 
integrantă.
Pentru a putea participa la programe de tip 
„demand response“, consumatorii trebuie 
să îndeplinească condiţiile de eficientă 
energetică, dar şi să dispună de sistemele 
de comunicaţii şi control necesare. Proble-
me similare apar şi în capacitatea consu-
matorilor de a integra surse de generare 
distribuită, fie sub formă de cogenerare, 
fie sub forma unor surse regenerabile, 
astfel încât întreaga reţea să beneficieze 
de acestea.
Una dintre marile provocări ale reţelelor 
electrice inteligente şi a sistemelor de 
control la nivel de consumator, în general, 
este interoperabilitatea. Sistemele de con-
trol ale clădirilor utilizează în general 
limbaje de programare proprii, iar primul 
pas spre interoperabilitatea comunicaţiilor 
este implementarea unor protocoale stan-
dard. Mai mult, aparatura electrocasnică 
trebuie să „simtă“ reţeaua din care este 
alimentată. De exemplu, un echipament 
electric poate primi preţul energiei de la 
reţeaua electrică şi poate decide autonom 
începerea funcţionării doar dacă utilizează 
protocoale de comunicaţii compatibile atât 
cu cele din reţea, cât şi cu cele ale sistemu-
lui de monitorizare a consumului de ener-
gie din cadrul consumatorului. În cazul 

utilizării consumatorilor ca furnizori de 
energie, sistemele de control ale acestora 
trebuie să poată comunica cu companiile 
de utilităţi şi chiar cu piaţa de energie, 
pentru a le asigura dispecerizarea.
Chiar dacă se utilizează echipamente inte-
ligente, trebuie asigurat şi răspunsul cores-
punzător al consumatorilor la cerinţele 
reţelei, în condiţii de eficienţă energetică. 
Acest lucru se poate obţine prin îmbună-
tăţirea interacţiunii dintre reţea şi consu-
mator.
Pentru îmbunătățirea consumului de ener-
gie electrică, dar și termică dintr-o clădire, 
locuință ș.a.m.d., este foarte important să 
cunoaștem caracteristicile fiecărui recep-
tor în parte, pe care-l achiziționăm și apoi 
îl instalăm, conectându-l la rețeaua internă 
(wireless/electrică) a clădirii/locuinței cu 
un sistem de protecție foarte bine pus la 
punct, interesându-ne mai ales câtă ener-
gie electrică utilizează aparatele electroni-
ce și câți bani putem economisi printr-o 
mai bună setare sau prin utilizarea lor la 
anumite ore din zi din noapte, eventual pe 
baza unui tarif dinamic comunicat online 
în timp real chiar de furnizorul de energie.
Este foarte util și indicat să folosim 
informațiile legate de consumul de energie 
astfel încât să putem fi capabili, în 
cunoștință de cauză, să decidem dacă este 
cazul să investim sau nu într-un echipa-
ment nou, de generație nouă, mai eficient 
energetic sau să-l actualizăm pe cel vechi 
până atingem performanțele dorite/
așteptate pe baza unor calcule pe care ar 
fi indicat să le poată face computerul la 
care este racordată clădirea, locuința etc. 
Clădirea inteligentă (din punct de vedere 
business) trebuie să fie dotată cu un modul 
de achiziție și analiză de date și, de aseme-
nea, conform noilor tendințe din domeniu, 
să poată fi capabilă să prezinte un cost 
estimat de exploatare anual și consumul 
estimat de energie electrică pe an pentru 
fiecare echipament în parte și total, având 
în vedere și specificul de viață al fiecărui 
utilizator, echipament, sistem integrat.
Punctele tari în alegerea realizării unei 
case/clădiri inteligente se pot structura 
astfel:
• Creşterea dorinţei clientului/utilizatoru-
lui pentru confort;
• Creşterea dorinţei clientului/ utilizatoru-
lui pentru siguranță și securitate;
• Popularitatea IT (sisteme informatizate 
de înaltă tehnologie) și a portalelor web;
• Conexiunea la internet extinsă și sigură;
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Fig. 1. Elementele componente AMI
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We have all becoming more and more 
aware of the extent to which we have 
been damaging this planet as it is well 
reflected by the current climate imbal-
ance. 

This is how the idea of eco-cities arose 
(1987, architect Richard Register), first as 
an attempt of balancing resources and 
waste at urban level and expanding fur-
ther on to larger housing, transportation 
and economic development perspectives. 

Eco-cities rely 
on solar or wind 
energy, promote 
responsible re-
cycling, develop 
urban organic 
ga rdens  and 
farms, encou-
rage their inha-
bitants to walk, 
ride their bicy-

cle or use public transportation, and 

invest in green architectural projects. 
They provide clean air, safe water sour-
ces, healthy homes and jobs, and raise 
local awareness on the need to under-
stand our place within nature as part of 
our cultural identity and our environ-
mental responsibility. 
Examples of such projects may be found 
since 2000 in Stockholm (Sweden) or Abu 
Dhabi (UAE), while a 350,000-inhabitant 
eco-city is currently being built in China 
(Tianjin).  

ECOLOGY – 
WHAT IS AN ECO-CITY?

In response to environmental concerns, 
CNG gets more and more used as an alter-
native fuel in the transportation sector.  

Compressed natural gas (CNG), mainly 
composed of methane (CH4), can be used 
in place of fossil fuels such as gasoline, 
diesel fuel or propane/LPG. CNG is made 
by compressing natural gas to less than 1 
percent of the volume it occupies at stan-
dard atmospheric pressure.
  
Natural gas used as fuel is considered 
today as less pollutant, safer and more 
efficient. CNG emits significantly less pol-

lution directly than gasoline or oil when 
combusted. Global natural gas reserves 
exceed by far oil resources. CNG-powered 
vehicles have lower maintenance costs 
than other hydrocarbon-fuel-powered 

vehicles. It is safer than other fuels in the 
event of a spill, because natural gas is 
lighter than air and disperses quickly when 
released.

In an attempt to kick off sustainable mobi-
lity, the European Commission issued a 
directive stipulating specific targets Mem-
ber States should meet by 2030. CNG is 
already widely used at European level, in 
countries such as Italy or Germany. In 
France 14% of public buses are CNG-pow-
ered. Romania has great potential given its 
domestic gas production and easy access 
to transmission/distribution networks. 

On the 4th of February 2016, His Majesty 
Mohammed VI of Morocco inaugurated 
Noor, the most revolutionary solar plant, 
covering several hundreds of hectares in 
Ouarzazate, at the border of the Sahara.

The entire Solar Project is planned to 
produce 580 MW at peak when finished 
and is being built in three phases. The cost 
of the project is $3.9 billion invested by 
the African Development Bank, Climate 
Investment Funds, European financing 
institutions and the World Bank.
Phase one of the project involved the 

construction of a 160MW concentrated 
solar power (CSP) plant named Noor I, 
using half a million mirrors and including 
a molten salt storage capacity, allowing 
for production of electricity into the night.
Concentrated solar power is the future, 
according to the International Energy 
Agency that foresees that in 2050, 11% 
of global energy will be generated by 
CSP. This will be mainly made possible 
by the sunniest areas in the Middle East 
and Northern Africa, but many countries 
have reservations given the high techno-
logical costs. Concessional financing and 

public funding are key for the implemen-
tation of such projects. Morocco stands 
as an example for Africa and the whole 
world.  

COMPRESSED NATURAL GAS
IS BECOMING MORE AND MORE ATTRACTIVE

NOOR –
THE LARGEST SOLAR POWER PLANT
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Pe 4 februarie 2016, majestatea sa Mohammed VI al Marocului a apăsat butonul de pornire 
a celei mai revoluţionare centrale solare, Noor, care ocupă câteva sute de hectare în oraşul 
Ourrzazate, aflat la marginea deşertului Sahara.

NOOR –
CEA MAI MARE  
CENTRALĂ SOLARĂ

text SIMONA GEORGESCU  foto SHUTTERSTOCK

C
entrala a fost astfel concepută încât să gene-
reze până la 160 de megawaţi de energie, 
fiind cel mai mare proiect de acest gen din 
lume, care poate fi văzut şi din spaţiu. Pro-

iectul solar se numeşte Noor, iar pe lângă Noor I, care 
a început să funcţioneze din luna februarie, în urmă-
torii ani vor mai fi date în funcţiune, Noor II şi Noor III. 
Se preconizează că centrala va fi finalizată în jurul 
anului 2018, va acoperi o suprafaţă de 25 km² şi va 
genera până la 580 megawaţi, care sunt comparabili 
cu capacitatea unui reactor nuclear. Ea va produce 
suficientă energie cât să acopere necesarul a peste  
1 milion de locuinţe şi va reduce emisiile de carbon 
la peste 760.000 de tone pe an, conform grupului 
financiar Climate Investment Funds (CIF), preluat de 
cnn.com.

CUM FUNCŢIONEAZĂ NOOR 1
În acest moment, Noor I este formată din 500.000 de 
oglinzi curbate, fiecare situându-se la 12 metri înăl-
ţime. Ele concentrează lumina soarelui pe o conductă 
umplută cu lichid, pe care îl încălzesc până la 393ºC. 
Aceast lichid este utilizat pentru a încălzi o sursă de 
apă din apropiere, care se transformă în aburi şi ast-
fel învârte turbinele pentru a crea energie. Un alt 
element de noutate în cazul acestei centrale este 

faptul că această căldură din lichid poate fi depozita-
tă într-un rezervor de săruri topite, iar centrala poate 
funcţiona şi pe timpul nopţii (ceea ce înseamnă până 
la 20 de ore pe zi).
În prezent, Noor I poate furniza energie pentru 
650.000 de localnici, din zori şi până după trei ore de 
la apus, după cum menţionează The Guardian. „Este 
un proiect extrem de important pentru Africa“, decla-
ra Mafalda Duarte, managerul de Fonduri de Investi-
ţii Climaterice (CIF). 
Prin acest proiect, Marocul face un pas uriaş către 
materializarea planului său ambiţios – 52% din ener-
gia necesară ţării să fie produsă din surse regenera-
bile, locale până în 2030. În prezent, ţara este depen-
dentă de energie de import în proporţie de 97% din 
consumul său total de energie, iar Noor va reuşi să 
ajute Marocul să reducă semnificativ milioane de 
emisii de carbon. Mai mult, în momentul finalizării 
complete a centralei solare, autorităţile speră ca o 
cantitate din energia produsă să fie exportată prin 
nord, în Europa, şi prin Est, către Mecca.
Un finanţator important al proiectului este World 
Bank, care realizează o investiţie de 400 milioane de 
dolari. „Cu acest pas îndrăzneţ făcut spre un viitor cu 
energie curată, Morocul devine un pionier în dezvol-
tarea ecologică şi dezvoltă o tehnologie solară com-

plet nouă“, a declarat Marie Françoise 
Marie-Nelly, World Bank Country Direc-
tor, preluat de CNN. „Este o investiţie 
care va juca un rol major pentru aceas-
tă ţară şi locuitorii săi, în acest fel fiind 
sporită securitatea energetică, se va 
crea un mediu mai curat şi vor fi încu-
rajate apariţia de noi industrii şi crea-
rea de noi locuri de muncă.“ Dorinţa 
Marocului de a-şi diversifica producţia 
de energie din surse regenerabile este 
susţinută şi de faptul că această ţară a 
fost aleasă să găzduiască, în noiembrie 
2016, conferinţa organizată de Statele 
Unite privind schimbările climaterice 
(COP 22). „Africa, în general (şi Africa 
de Nord în mod particular), are un 
potenţial uriaş pentru energie regene-
rabilă, în mare parte neexploatată până 
acum“, declară Sameh Mobarek, Senior 
Counsel şi Manager de proiect la World 
Bank, preluat de CNN. „Faptul că Maro-

cul se poziţionează ca un lider în aceas-
tă zonă poate constitui un exemplu de 
urmat şi pentru alte ţări, acestea 
urmând să încerce să îşi dezvolte sec-
toarele energetice într-un mod suste-
nabil.“
Evident, centralele solare nu pot fi con-
struite oriunde în lume, ci în regiunile 
în care există deşerturi aride. Iar faptul 
că Marocul are acces la deşertul Sahara 
prin partea de sud a ţării îl ajută să 
profite la maximum de razele solare 
care îl scaldă. Mai mult, prezenţa pro-
iectului este o „gură de oxigen“ pentru 
cei 583.000 de locuitori din Ouarza-
zate, un oraş în care rata sărăciei ajun-
ge la 23%. În urma dezvoltării proiectu-
lui Noor, oraşul Ouarzazate va deveni 
şi mai cunoscut în toată lumea, el fiind 
deja celebru printre cinefili, aici fiind 
filmate peliculele hollywoodiene: 
„Lawrence al Arabiei“ şi „Gladiatorul“. 

DESPRE ENERGIA SOLARĂ
CONCENTRATĂ
Energia solară concentrată (CSP) apar-
ţine viitorului, International Energy 
Agency estimând că, în 2050, mai mult 
de 11% din energia mondială va fi gene-
rată de CSP. Este un fapt realizabil mai 
ales în Orientul Mijlociu şi Africa de 
Nord, regiuni scăldate de soare. Totuşi, 
în acest moment, multe ţări sunt reti-
cente când vine vorba de CSP din cauza 
costurilor tehnologice ridicate. Dar 
finanţările concesionale, alături de cele 
publice, reprezintă cheia pentru imple-
mentarea acestui proiect. În cazul Noor, 
Agenţia Marocului pentru Energie Sola-
ră s-a concentrat pe ambiţiile solare ale 
ţării, reuşind să strângă 3,9 miliarde de 
dolari de la African Development Bank 

(AfDB), Climate Investment Funds (CIF), 
instituţii de finanţare europene şi 
World Bank.
„Complexul solar Noor face parte din 
planul inovativ al AfDB în sectorul 
energetic, în termeni de finanţe şi teh-

nologie. Este un exemplu pentru Africa 
şi întreaga lume despre modul în care 
poţi face schimbări majore pentru ener-
gie regenerabilă“, declara Yacine Fal, 
reprezentant AfDB în Maroc, preluat de 
worldbank.org.
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Noor este o investiţie de 
3,9 miliarde dolari, dintre 
care 1 miliard de la banca 
germană de investiţii KfW, 
596 milioane dolari de la 
European Investment Bank 
şi 400 milioane dolari de la 
World Bank.

Marocul se bucură de soare 
aproximativ 3.000 de ore 
pe an.
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soluții practice

Ca răspuns la preocupările legate de mediu, GNC este din ce în ce mai utilizat ca și combus-
tibil alternativ în sectorul transporturilor. Arderea GNC nu produce gaze cu efect de seră, iar 
mediul înconjurător este mult mai protejat. Transportul urban produce 70% dintre poluanți și 
40% dintre emisiile de gaze cu efect de seră din totalul emisiior generate de transportul rutier.

GAZUL NATURAL COMPRIMAT 
DEVINE TOT MAI ATRACTIV

text SIMONA GEORGESCU  foto ENGIE

Informații valabile la data de 19.04.2016, conform http://www.ngva.eu/

G
azul Natural Comprimat (GNC), compus în principal 
din metan [CH4], este un substitut al combustibi-
lilor fosili, precum benzină, diesel sau propan/ 

GPL, fiind obținut prin comprimarea gazului natural la o 
presiune de 200-248 bar, la mai puţin de 1% din volumul 
pe care îl ocupă la presiunea atmosferică standard. GNC 
este utilizat la vehicule cu motor cu ardere internă, care 
au fost „convertite“ (echipate ulterior cu instalație pentru 
GNC) sau la vehicule care au fost fabricate special pentru 
GNC, fie în mod individual („mașini dedicate GNC“), fie cu 
un sistem de benzină segregat pentru a extinde gama 

(combustibil dual) sau în combinație cu alt combustibil, 
cum ar fi motorina (bi-combustibil).
GNC prezintă o serie de avantaje, precum: 

•  vehiculele alimentate au costuri mai mici de întreţinere 
în comparaţie cu alte vehicule care funcționează pe com-
bustibil convențional; 

•  sistemele de alimentare cu GNC sunt sigilate, împiedi-
când orice pierderi prin vărsare sau evaporare; 

•  este mult mai sigur decât alți carburanţi, în caz de 
deversare (este mai uşor decât aerul şi se dispersează 
rapid când este eliberat); 

•  vehiculele pe GNC au o durată de viață 
extinsă cu 80.000 km.

CALITĂȚI INCONTESTABILE ALE GAZU-
LUI NATURAL
Gazul natural, ca și combustibil pentru 
vehicule, oferă beneficii importante con-
sumatorilor, mediului și economiei în 
ansamblu. Acesta oferă o modalitate rapi-
dă și rentabilă pentru a îndeplini obiecti-
vele-cheie ale UE, care includ decarboni-
zarea transportului rutier și îmbunătățirea 
calității aerului în orașe. GNCv contribuie 
în mod semnificativ la diversificarea apro-
vizionării cu energie a Europei.

•  Gazul natural este o alternativă disponi-
bilă imediat la petrol, cu emisii de gaze cu 
efect de seră mai mici decât orice alt com-
bustibil de hidrocarburi și, practic, fără nici 
unul dintre poluanți (pulberi în suspensie 
și de oxizi de azot sau NOx), care contami-
nează tot mai mult aerul pe care îl respi-
răm în zonele cu trafic dens. Vehiculele 
alimentate cu GNCv sunt mai silențioase și 
mai economice decât vehiculele alimenta-
te cu combustibili tradiționali, iar tehnolo-
gia utilizată în vehiculele pe gaz natural 
este matură și sigură.

•  În prezent există pe piață mai multe 
modele diferite, de la producători 
consacrați de autoturisme, autoutilitare, 
autobuze și camioane.

•  Gazul natural se găsește în cantități mari 
în natură: rezervele globale de gaze natu-
rale le depășesc în mod considerabil pe 
cele ale petrolului (> 200 de ani), noi des-
coperiri fiind făcute în mod regulat. Gazul 
natural este extras din zăcăminte subte-
rane de gaz, situate la adâncimi diferite.

•  Gazul natural oferă, de asemenea, impor-
tante sinergii cu biometanul rezultat din 
deșeuri și biomasă sau gaze sintetice 
produse din energia eoliană și energia 
solară. Când se amestecă cu biometanul, 
emisiile de CO2 din gazul natural, deja mai 
mici în comparație cu combustibilii 
tradiționali, sunt reduse și mai mult. 

GNC a început să fie folosit în Italia, după 
cel de-al doilea război mondial. În 
momentul de față, în Italia există aproxi-
mativ 800.000 de vehicule cu GNC, fiind 
țara cu cel mai mare număr de astfel de 
vehicule din Europa (mai mult de 75% din 
cota de piață a UE), având de 10 ori mai 
multe vehicule decât numărul 2 pe listă, 
Germania. Numărul de stații în Italia a 
atins 900, din acestea 95% fiind publice. 
În Franța, piața GNC s-a dezvoltat înce-
pând cu 1996, prin autobuze folosite 
pentru transportul public. Din 1997, 
numărul autobuzelor pe GNC a crescut 
lent, ajungând în prezent la 2.300 de 
autobuze operaționale zilnic. Acestea 
reprezintă 14% din totalul parcului de 
autobuze din Franța. În 2002 s-a luat 
decizia implementării tehnologiei GNC pe 
mașini de salubritate. Astăzi, sunt apro-
ximativ 900 de autogunoiere pe GNC 
operaționale în Franța, reprezentând 
aproape 15% din numărul total de astfel 
de vehicule. România este una dintre 
puținele țări în care tehnologia gazului 
natural comprimat nu a fost implemen-
tată la scară largă. Dar potențial există, 
datorită statutului de producător de gaze 
naturale, accesului facil la rețeaua de 
transport/distribuție gaz natural și 
dorinței consumatorilor de a-și reduce 
costurile de operare ale vehiculelor.
În acest moment, gradul de dezvoltare al 
acestei tehnologii va depinde în mare 
măsură de stimulentele politice/
obligațiile la diferite niveluri, beneficiile 
din subvenții (atunci când este posibil) 
lobby-ul către municipalități, Guvern, 
Comisia Europeană. 
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Țări pentru care nu sunt 
disponibile informații

Țări care au peste 
100 stații GNC

Țări care au între 
10 și 100 stații GNC

Țări care au sub 
10 stații GNC

Peste 1 milion de autovehicule GNC în Europa şi aprox. 3.500 de staţii de alimentare

Stațiile de alimentare cu GNC pentru vehicule din Europa

Piața de GNCv la
nivel european
Pentru a da un impuls hotărâtor 
dezvoltării mobilității durabile (uti-
lizarea combustibililor alternativi 
în transporturi), Comisia Europea-
nă a inițiat o directivă ce prevede 
elaborarea de Planuri Naționale de 
Acțiune în acest domeniu, cu urmă-
toarele ținte recomandate:
• 2020, țintă GNC: realimentare adec-
vată în aglomerările urbane și zonele 
dens populate; 
• 2025, țintă GNC/GNL (terestru): 
distanțe maxime indicative între 
stațiile de alimentare cu combusti-
bili alternativi de-a lungul rețelei de 
transport trans–europeană/ TEN-T 
– (150 km pentru GNC și 400 km 
pentru GNL); 
• 2025, țintă GNL (maritim): reali-
mentare într-un număr suficient de 
porturi TEN-T; 
• 2030, țintă GNL (maritim): reali-
mentare într-un număr suficient de 
porturi interioare; 
• standarde tehnice comune pentru 
puncte de realimentare GNC și GNL, 
până în 2015.

U
n oraş eco este o aşezare urbană sănătoasă 
din punct de vedere ecologic. În prezent, nu 
există oraşe dezvoltate complet astfel, iar 

restructurarea orașelor și satelor deja construite prin 
programe de eficiență energetică pe termen lung, 
alături de conservarea resurselor, reprezintă soluțiile 
pentru rezolvarea problemelor globale de mediu. La 
rândul lor, cetăţenii comunităților trebuie să devină 
din ce în ce mai preocupaţi să se implice în protejarea 
mediului şi a politicilor dezvoltate în legătură cu 
transportul, o sursă majoră de poluare. Centrele ora-
şelor în care nu se circulă cu maşina, dezvoltarea de 
proiecte arhitecturale în beneficiul mediului şi locu-
itorilor reprezintă direcţia potrivită către care trebu-
ie să se îndrepte un oraș eco.
Dar, în ciuda acestor eforturi pozitive, oriunde în 
lume oamenii preferă în continuare maşinile, în timp 
ce extinderile la nivel de construcţii par să nu se 
oprească, în detrimentul spațiilor verzi. Modul haotic 
în care trăim și construim determină încălzirea glo-
bală, distrugerea speciilor, dispariţia zonelor desti-
nate agriculturii, chiar și apariţia problemelor de 
sănătate la nivelul populaţiei.
Strategia permanentă pentru „salvarea mediului“ a 
constat în încercarea de a îmbunătăţi un sistem dis-
funcţional, iar astăzi asistăm la apariţia de tehnologii 
în domeniul solar, eolian sau cel al reciclării, sunt 
dezvoltate proiecte de restaurare a mediului urban, 
prin cultivarea de grădini sau de ferme organice, iar 

locuitorii aleg să meargă pe jos, cu bicicleta sau cu 
mijloacele de transport în comun în locul maşinii.
Există numeroase proiecte urbane dezvoltate pe 
ideea de eco, care nu se reduc la dimensiune și locul 
în care sunt amplasate. Este o diversitate necesară și 
benefică în același timp, cât timp oricare din aceste 
proiecte se constituie un model de sustenabilitate 
urbană. În acest caz, este bine să privim orașele eco 
drept o ambiție, un obiectiv care poate fi atins prin 
mai multe căi.

CE ÎNSEAMNĂ 
ORAŞ ECO?

ECOLOGIE
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Suntem din ce în ce mai conștienți de distrugerile provocate la nivelul planetei noastre, fapt 
care se reflectă cel mai bine în dezechilibrul climatologic actual. În fața acestei realități, 
așezările urbane trebuie să facă pași importanți pentru a deveni orașe eco, un sistem care 
presupune o administrație și o industrie eficiente ecologic, care să răspundă pozitiv la nevoile 
oamenilor, să determine o armonie cu natura, iar agricultura şi construcţiile să fie integrate 
în mod funcţional.
text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCK

58-61 English Summary.indd   61 08/06/2016   23:19



A 
fost, în anii în care domina 
pistele de atletism ale lumii, 
admirată, invidiată, critica-

tă, aplaudată, dar ea, discretă şi 
talentată, şi-a văzut de drumul său. 
Ardeleancă serioasă, are, la cei 40 
de ani ai săi, o carieră strălucită: 
este multiplă campioană olimpică, 
mondială și europeană la atletism în 
probele de 1.500, 3.000 și 5.000 de 
metri, este maestră emerită a spor-
tului, cetățean de onoare al Capitalei 
şi al orașelor Bistrița şi Cluj-Napoca, 
este membră a Asociației Europene 
de Atletism, fost vicepreşedinte al 
Federaţiei Naţionale, este Comandor 
al Ordinului Național „Serviciul Cre-
dincios“ şi o bună bucată de vreme a 
condus, ca ministru, destinele spor-
tului românesc. În cei 16 ani de 
atletism a alergat peste 100.000 de 
kilometri, adică a înconjurat Pămân-
tul pe la Ecuator de aproape zece 
ori, a cucerit Golden League, a bătut 
două recorduri mondiale indoor, un 
record olimpic și un record european 
în aer liber şi a aşezat în vitrină 21 
de medalii de aur. Am stat de vorbă 
cu Gabi Szabo despre performanţe şi 
viaţa sportivă, despre controverse 
şi certitudini în sportul românesc, 

dar şi despre căutarea unui destin și 
fericirea din spatele gloriei.
Cum se simte o ardeleancă într-un 
oraş stresant şi poluat ca Bucureștiul?

G.S.: Se adaptează. Adică 
uneori bine, alteori mai 

puţin… Da, m-am născut în Ardeal și 
am fost învățată să țin la acest lucru 
și să îl socotesc un element esențial 
al identității mele. Ardealul este cel 
mai „scump“ loc de pe Pământ, dar 
uite că destinul m-a adus la București, 
într-un oraș, cum spuneam, cu bune 
şi cu rele…  

Ce crede o mare campioană, după 
ani întregi de performanță, despre 
statutul femeilor în sport? Răzbesc 
ele mai greu în lumea sportivă decât 
bărbații?

G.S.: Cred că trebuie să pri-
vim lucrurile dintr-o 

altă perspectivă. Fiecare persoană, 
indiferent de gen, trebuie să-și facă 
treaba cu pasiune. Dacă lucrurile se 
fac din pasiune și cu iubire, nu mai 
contează. Da, sunt și piedici, ar fi 
prea mult să spun nu, dar drumul 
niciunui sportiv, femeie sau bărbat, 
nu este presărat cu flori. Aici inter-
vin perseverența, caracterul, voința 

de a-şi urma interesul și de a trece 
peste orice obstacol. Important mi 
se pare să ai puterea să înveți din 
experiența ta sau dintr-a altora şi să 
conștientizezi și să apreciezi munca 
și sprijinul echipei tale. 
Ai avut vreun model în carieră, o 
influenţă decisivă, ori poate un motto 
care te-a inspirat?

G.S.: Au fost multe persoa-
ne valoroase care m-au 

influențat, dar de la fiecare om pe 
care l-am întâlnit în viață am încercat 
să iau ce-i mai bun. Ştiu că nimeni nu 
e perfect şi că trebuie să iei lucrurile 
frumoase de la acel om. Iar „credoul“ 
meu, pe care mi-l repetam de fiecare 
dată când îmi era greu, este: „Suma 
sacrificiilor trebuie să fie întotdeauna 
mai mare decât cea a regretelor“.

Ai început sportul la 13 ani. Ce te visai 
la vârsta aceea?  

G.S.: Corect, am început 
sportul la vârsta de 

13 ani şi da, pe atunci visam, dese-
ori cu ochii deschişi, cum ar fi să stai 
printre gloriile sportului românesc 
și mondial. De aceea le şi spun întot-
deauna copiilor să viseze. Așa cum 
am făcut și eu. 
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alternative – GABRIELA SZABO

Gabriela Szabo este una dintre marile glorii sportive ale României, care a ştiut să rămână, 
dincolo de imaginea publică, de palmaresul uimitor, de medalii şi recunoaşteri, acelaşi om 
de o rară modestie şi echilibru, implicat permanent în numeroase programe ce promovează 
virtuțile sportului. 

„FERICIREA STĂ
ÎN LUCRURILE SIMPLE“

text ADRIAN CÎLȚAN  foto EVZ/MARIAN ILIE
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Este un adevăr faptul că viaţa sportivă 
înseamnă şi regim alimentar, cum se spune?  

G.S.: Este o legendă falsă pe piață, 
cum că sportivii nu mănâncă 

aproape deloc sau țin regim alimentar. Nu 
ai cum, pentru că eforturile care se fac în 
sălile de antrenament sau pe stadioane 
cer energie, iar sursa de energie o iei din 
alimente. Mâncăm controlat, ordonat, dar 
asta este cu totul altceva. Mâncăm, însă, în 
cantităţi uriașe. 

Într-un fel este normal, pentru că şi efortul 
depus este uriaş, nu?

G.S.: Exact. Imaginați-vă câte calo-
rii ardeam în timpul antre-

namentelor. Când eram sportiv, aveam 
39-40 de kilograme, iar când veneam de 
pe stadion eram în stare să mănânc un 
pui întreg la masă, pentru că organismul 
cerea cantităţi foarte mari de alimente ca 
să compenseze efortul pe care-l făceam în 
momentul respectiv. Când am renunţat la 
sportul de performanţă, mi-am dat seama 
că nu mai depun același efort și am redus 
cantitatea de mâncare. Iar acum combin o 
alimentaţie corectă cu sportul.

Dar ce influență au sportul și viața în aer 
liber asupra stării tale de bine? Sunt indis-
pensabile sau pot fi uneori înlocuite și cu ce?  

G.S.: Nu pot să-mi concep viața 
fără sport, fără mișcare. De 

două, trei ori pe săptămână merg la sport, 

fie la sală, fie în aer liber. Sportul înseamnă 
viață, bucurie, socializare. Alergarea poate 
să însemne relaxare dacă mergi relaxat la 
sport. Dacă devine o obsesie, nu e bine, 
fiindcă obsesia devine factor de stres. 

Dar ai un fel special de a-ți menține silueta?

G.S.: Nu am ținut dietă niciodată. 
Trebuie să-ți creezi un ritual 

pe care să-l urmezi cu perseverenţă. În 
rest, așa cum spuneam, fac sport, mănânc 
controlat și dorm cel puțin opt ore noaptea. 

Dar care e secretul echilibrului vieţii 
tale? Ce tentaţii îţi refuzi?

G.S.: Nu îmi refuz absolut nimic. 
Dacă am poftă să fac ceva 

într-o zi, încerc să-mi îndeplinesc acea 
dorință. Fericirea, crede-mă, în ciuda a 
orice s-ar spune, stă în lucrurile simple.

Cum arată viața ta din spatele carierei 
sportive?

G.S.: Câteodată complicată, câte-
odată liniștită, alteori fra-

gilă. Viața este frumoasă şi merită trăită 
cu toate ingredientele ei.

Care sunt proiectele în care te implici 
acum?

G.S.: De foarte puțin timp coor-
donez patru proiecte de 

responsabilitate socială, proiecte extra-
ordinar de frumoase, de motivante şi 

care, trebuie să spun, îmi aduc foarte 
multă satisfacţie.

 Personal, ce îţi doreşti cel mai mult?

G.S.: Sunt multe dorinţe perso-
nale, mult prea multe, dar 

ceea ce îmi doresc cel mai mult este să 
fiu sănătoasă.

Spune-mi ceva fără de care nu ai putea 
trăi pe lumea asta. 

G.S.: Fără familia mea. Sunt o 
familistă convinsă, chiar 

dacă pare desuet termenul în ziua de 
astăzi. Pentru mine, familia este sfântă. 

Ce se întâmplă cu sportul de performanță 
în România? 

G.S.: În România, sportul a fost 
mereu o legendă. La bine și 

la rău, el întotdeauna ne-a unit ca popor 
și ne-a făcut să arătăm puternici, ca o 
națiune care are ceva de spus la nivel 
internațional. Gimnastica artistică este 
sportul românesc care ne-a adus cele 
mai mari satisfacții: 71 de medalii olim-
pice, dintre care 25 de aur, 20 de argint 
și 26 de bronz. La acestea se adaugă 
peste 100 de medalii la Mondiale, Euro-
pene sau cupe mondiale. Echipa femi-
nină de gimnastică a fost una dintre cele 
mai puternice la nivel global. La fel şi 
atletismul, se află pe locul trei pe lista 
sporturilor cu cele mai frumoase rezul-
tate la Jocurile Olimpice şi avem 35 de 
medalii: 11 de aur, 14 de argint și 10 de 
bronz. Din păcate, problemele sportului 
românesc sunt multiple în momentul de 
față, începând de la legislație, ale cărei 
efecte e dificil să le vezi în viitor, şi 
terminând cu promovarea sportului și a 
unei vieți sănătoase şi cu investiţiile în 
sportul de masă. 

Dar există programul „Pierre de Couber-
tin“...

G.S.: Da, este adevărat, progra-
mul „Pierre de Coubertin“ 

are ca obiectiv strategic sprijinirea și 
dezvoltarea programelor sportive pro-
puse de federațiile sportive naționale 
pentru acțiuni de selecție, pregătire și 
realizare de competiții ale copiilor, juni-
orilor mici, precum și ale persoanelor cu 
dizabilități, în vederea obținerii de  per-
formeri. Numai că federațiile ar trebui să 
fie mult mai implicate și mult mai active 
în promovarea sportului de masă.
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CALENDAR DE EVENIMENTE 
PE PIAȚA DE ENERGIE

ELEANOR ROOSEVELT
Politician

BILL GATES
Om de afaceri

CHARLES DICKENS
Scriitor

Aproape orice metodă prin care produ-
cem electricitate azi, cu excepţia energiei 
nucleare şi regenerabile, determină apa-
riţia de CO2. Prin urmare, ceea ce trebuie 
să facem la scară globală este să creăm un 
nou sistem.

Avem nevoie de mai multă energie ca să ne 
dorim ceva decât să realizăm ceva. 

Comunicarea electrică nu poate substitui 
prezenţa fizică a unei persoane care o încu-
rajează pe alta să fie curajoasă şi sinceră.
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Power-Gen Africa & DistribuTECH Africa
www.powergenafrica.com

Johannesburg, Africa de Sud
Este locul de întâlnire pentru oficialităţile guvernamen-
tale, furnizorii globali de echipamente şi servicii şi pentru 
cei care dezvoltă şi operează infrastructuri energetice în 
Africa subsahariană. Conferinţa din acest an include şi o 
expoziţie dedicată nevoilor, resurselor şi problemelor cu 
care se confruntă jucătorii acestui sector energetic, oferind 
informaţii pertinente în domeniu. 

19-21 iulie 2016

BIT's 6th Annual World Congress of  Bioenergy
www.materialstoday.com

Kintex, Coreea de Sud
De-a lungul celor trei zile de conferinţă vor fi prezentate 
informaţii în premieră despre piaţa din Asia, dar şi despre 
cele mai noi trenduri în sustenabilitate, produse şi tehnolo-
gie. Focusul va fi pe cercetările realizate în domeniul bio-
energiei în context global.

30 iunie -3 iulie 2016

Energy Future Conference and Exhibitions 2016
www.globaleventslist.elsevier.com

Sydney, Australia
Spre deosebire de ediţia din 2014, conferinţa din acest an 
va aduce un element de noutate prin includerea unui sim-
pozion computaţional. Tema globală a conferinţei este „Sto-
carea de energie – de la generare la distribuire“, iar fiecare 
moment de pe agendă va avea propria sa temă şi abordare, 
fiind aşteptate să participle 200–300 de persoane. Eveni-
mentul este o oportunitate de a realiza o legătură între 
lumea ştiinţifică, politicieni, reprezentanţi ai industriei şi 
comunitate. 

4-6 iulie 2016

G20 Energy Ministers Meeting 
www.g20.org

Beijing, China
Unul dintre cele mai importante evenimente politice, G20, va 
avea ca temă principală de dezbatere energia sustenabilă, 
incluzând şi implementarea principiilor G20 privind colabo-
rarea energetică în domeniul energiei regenerabile şi al 
eficienţei energetice. G20 este un forum internaţional, care 
include guvernele şi guvernatorii bancari din 20 de ţări. 

29-30 iunie 2016

Energy Infrastructure Forum
http://ec.europa.eu

Copenhaga, Norvegia
Forumul este o platformă care facilitează schimbul de ex-
perienţă dintre politicieni şi furnizori, reprezentanţii medi-
ului politic cunoscând astfel problemele oamenilor de afaceri 
în raport cu obiectivele UE. Printre subiectele majore de 
discuţie se află electricitatea şi infrastructura necesară pen-
tru transportul gazului, la care se adaugă necesitatea reduce-
rii emisiilor de CO₂ şi securitatea energetică. 

23-24 iunie 2016
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Ajutați-ne să facem cea mai bună revistă 
de energie – pentru dumneavoastră!

OXYGEN. Energie pentru afaceri este o revistă dedicată clienților mari ENGIE Romania, oameni-
lor de afaceri și partenerilor, autorităților, specialiștilor și jurnaliștilor interesați de domeniul 
energiei.

ENGIE Romania dorește ca OXYGEN să fi e un vehicul de comunicare pentru cât mai mulți cititori. 
Avem nevoie de opiniile și comentariile dumneavoastră, pentru a face din această publicație una 
de referință pentru întreaga 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 în 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 în revistă?
□ Este un lucru bun, cititorii pot afl a informații despre diferite companii și ofertele lor.
□ Sunt utile, dar nu arată profesionist.
□ Nu le dau atenție, trec peste ele.

5. Ce subiecte ați dori să vedeți dezvoltate în 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“.

Dacă doriți să nu mai primiți revista Oxygen, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj la adresa de e-mail 
marketing@ro.engie.com.

Chestionar OXYGEN
PĂREREA 

DUMNEAVOASTRĂCONTEAZĂ
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ENERGIA DIN CUVINTE

1. Numele platformei care monitorizează patru miliar-
de de semnale luminoase venite de pe Pământ zilnic.
2. Alternativa viabilă la producţia centralizată prin 
centrale mari, convenţionale.
3. Numele celei mai mari centrale solare dezvoltate
în Maroc.

4. Tipurile de importuri cu care China a reuşit să 
atingă un nou maxim.
5. Richard ......, numele arhitectului californian care 
a inventat termenul de eco-city. 
6. Ţară care are nevoie de 180 miliarde de dolari 
investiţii în industria petrolieră.

În luna iulie 2015, cercetătorii de la „Ecole Polyte-
chnique Federale de Lausanne“ din Elveția au pre-
zentat o tehnologie care folosește energia solară cu 

ajutorul căreia molecule-
le de apă sunt separate, 
rezultând un combusti-
bil ecologic pe bază de 
hidrogen, conform Ager-
pres. Separarea mole-
culelor de apă pentru 
producerea hidrogenului 
permite energiei solare 
să fie mai ușor stocată 
pentru a genera elec-
tricitate sau combusti-
bili alternativi pentru 
mașinile ecologice. 

În orăşelul Methernitha din Elveţia funcţionează un 
generator de energie electrică de mici dimensiuni, 
denumit „Swiss M-L converter“. Acesta produce în 

mod continuu o putere 
de aproximativ 3-4 kW, 
la 220 V, conform desco-
peră.ro. În anii ‘80 acest 
generator a fost vizitat 
de mai mulţi oameni 
de ştiinţă din Europa şi 
Japonia, care au con-
firmat funcţionarea lui, 
fără să înţeleagă însă 
şi principiul de funcţio-
nare, păstrat cu grijă de 
comunitatea locală din 
Methernitha.

COMBUSTIBIL ECO PE BAZĂ 
DE HIDROGEN

PROIECTUL METHERNITHA

1

3

4

5

6

2 
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Rezolvă corect puzzle-ul și vei descoperi numele ţării care, după 115 ani, va renunţa la generarea de elec-
tricitate prin arderea cărbunelui.
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Indiferent de oferta aleasă, contractați rapid și simplu!

Dacă sunteţi client persoană juridică şi doriţi o ofertă de furnizare electricitate, ENGIE vă 
pune la dispoziţie multiple avantaje încorporate în ofertele noastre de energie electrică.

Electricitate pentru afacerea 
dumneavoastră
ENGIE vă pune la dispoziție multiple 
avantaje încorporate în ofertele noastre 
de energie electrică. 

Oferta ENGIE Fix
Oferta negociată•  Simplitate

•  Predictibilitate

•  Stabilitate

Special gândită pentru a vă oferi 
vizibilitate asupra bugetului, 
oferta vă sprijină în deciziile de 
afaceri prin:

Pe baza unei analize, un consilier 
vă va propune o ofertă adaptată 
prin care beneficiați de:

•  Transparență
•  Flexibilitate
•  Preț avantajos

Odată devenit client ENGIE, veţi beneficia de:

   •  acces la toate informațiile de care aveți nevoie prin Agenția online Plus și posibilitatea de a  
 gestiona mai multe coduri de client în același cont;
   • serviciul gratuit de transmitere a facturii prin e-mail;
   • soluții complexe dedicate eficienței energetice;
   • informații din energie în revista Oxygen și newslettere dedicate.

ENGIE, garanţia lucrului cu o echipă de specialişti dedicaţi ce oferă permanent consiliere şi 
asistenţă.

engie.roengie.ro

Accesați Business Plus, 
consultați ofertele de 
furnizare electricitate și 
transmiteți datele de 
contact împreună cu docu-
mentele indicate pe adresa 
electricitate@ro.engie.com.
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ENGIE vă pune la dispoziţie un serviciu creat special pentru 
dumneavoastră: posibilitatea de a primi facturile de gaze 
naturale şi de electricitate prin e-mail. Intraţi astfel în posesia 
facturilor mult mai rapid, dar cu aceeaşi valoare juridică şi cu un plus 
de beneficii directe. 

Proximitate
Factura este la un click distanţă de 
dumneavoastră, indiferent de locaţia 
în care vă aflaţi.

Securitate
Eliminaţi riscul pierderii facturilor 
sau al vizualizării acestora de 
persoane care nu sunt autorizate în 
acest sens.

Activați acum serviciul de transmitere a facturii prin e-mail de pe engie.ro.

Factura prin e-mail
Serviciul de transmitere a facturilor 
de gaze naturale şi de electricitate 
prin e-mail. Gratuit.

engie.ro

Disponibilitate
Puteţi arhiva facturile direct în 
calculatorul dumneavoastră şi le 
puteţi accesa oricând doriţi. 

Activare simplă
Puteţi activa serviciul de transmitere 
a facturii prin e-mail oricând, prin 
completarea unui simplu formular. 
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