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PUNCT DE VEDERE

E
ste energia eolian` solu]ia pe termen lung pentru conservarea re-
surselor conven]ionale? Aceasta este \ntrebarea la care am \ncercat 
s` g`sim mai multe r`spunsuri \n cadrul Dosarului din aceast` edi-
]ie. Printr-o analiz` pertinent`, v` oferim informa]ii despre benefici-
ile parcurilor eoliene \n raport cu alte capacit`]i de produc]ie ener-

getic` ce utilizeaz` resurse conven]ionale (pag. 22) [i v` dezv`luim care sunt 
beneficiile certificatelor verzi, de care se pot bucura to]i produc`torii implica]i 
\n acest domeniu (pag. 28). GDF SUEZ Energy România este una dintre compa-
niile de pe pia]a local` care investește \n energia eolian`, iar parcul eolian de la
Gemenele este cea mai bun` dovad` \n acest sens. Interviul realizat cu R`zvan 
Grecu, Vicepre[edinte Strategie GDF SUEZ Energy România, ofer` mai multe deta-
lii despre proiectele companiei pe o pia]` \ntr-o continu` schimbare (pag. 30), 
iar discu]ia cu Amaury Lamarche, Director Energy Management GDF SUEZ 
Energy România, are ca tem` principal` de abordare perspectivele pie-
]ei europene de energie \n contextul actual (pag. 42). Pentru c` energia eolian` este 
tema acestei edi]ii a revistei, v` invit`m s` descoperi]i cum se construie[te o tur-
bin` eolian` (pag. 50), ce tipuri de turbine eoliene exist` (pag. 16) [i care sunt prin-
cipalele cl`diri din lume care folosesc atât energie eolian`, cât [i solar` (pag. 36). 
Lectur` pl`cut`!

Provoc`rile energiei eoliene

La mijlocul verii, v` invit`m \ntr-o c`l`torie virtual`, \n care 
s` descoperi]i unele dintre cele mai importante proiecte 
energetice regenerabile, investi]ii majore ce \[i propun 
s` ne ajute s` tr`im \ntr-o lume mai curat` [i s` exploat`m 
\ntr-un mod ecologic resursele pe care ni le pune natura 
la dispozi]ie.

Planul Na]ional de 
Ac]iune \n domeniul 
Energiei din Surse 
Regenerabile arat` 
c`, \n 2020, România 
ar trebui s` aib` 
4.000 MW \n sectorul 
eolian, 260 MW \n cel 
solar [i 600 MW \n 
cel al biomasei. Pân` 
acum, doar zona eolia-
n` a crescut conform 
a[tept`rilor, ajungând 
la o capacitate de circa 
1.850 MW.

Utilizarea energiei 
verzi, \n principal a 
celei eoliene, nu mai 
este o alternativ`, este 
o obliga]ie. Chiar [i cu 
rezerve \nc` semnifi-
cative de c`rbune [i de 
gaze naturale, asigura-
rea independen]ei 
energetice prin re-
surse regenerabile re-
prezint` viitorul pentru 
orice ]ar` european`. 

FLORINA P|NZARU
Marketing Communication Manager 
GDF SUEZ Energy România

text Aurel Dr`gan
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Prelungirea liberaliz`rii pre]ului 
gazelor pentru consumatorii 
industriali pân` \n 2015
Pia]a gazelor pentru clien]ii noncasnici ar putea fi liberalizat` 
pân` la 31 decembrie 2015, conform declara]iei f`cute de 
Niculae Havrile], pre[edintele Autorit`]ii Na]ionale de Regle-
mentare \n domeniul Energiei (ANRE), preluat` de AGERPRES. 
Potrivit acestuia, este vorba de o decizie care va deveni final` 
\n cursul anului 2014, \n func]ie de pre]urile care vor fi la acea 
vreme pe pie]ele interna]ionale. „M`sura este \n acord cu Legea 
123 (Legea 123/2012 a energiei electrice [i a gazelor naturale 
- n.r.), care prevede ca liberalizarea pentru noncasnici se va face 
pân` \n 2014, cu posibilitate de prelungire dac` exist` diferen-
]e semnificative \ntre pre]ul gazelor de import [i cele de produc-
]ie intern`. Aceasta, pentru a nu avea salturi nesustenabile de 
pre] la finalul perioadei. S-a pus problema: dac` la 1 octombrie 
2014 se constat` c` diferen]a este prea mare? A[a c` am c`zut 
de acord s` continu`m s` mergem pe tabelele existente, dar s` 
preciz`m c` liberalizarea poate fi f`cut` pân` la 31 decembrie 
2015”, a afirmat Havrile].

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 2 (17)/2013

Turcia a semnat pe 30 mai un acord cu Turkmenistan privind 
tranzitul spre Europa al gazelor naturale din aceast` fost` 
republic` sovietic` din Asia Central`, conform agen]iei AFP.
Acordul a fost semnat la Ashabad, capitala Turkmenistanului, 
\ntre pre[edintele turc Abdullah Gul [i omologul s`u turk-
men Gurbanguli Berdimuhamedov. „Am studiat ast`zi [i am 
semnat un acord privind livrarea de resurse energetice prin 

Turcia spre Europa“, a declarat Gul, \n conferin]a de pres` de 
la finalul negocierilor. Acest acord a fost semnat \n contextul 
\n care Europa \ncearc` s`-[i reduc` dependen]a de livr`rile 
de gaze ruse[ti sau care trec pe teritoriul Rusiei.
Turkmenistanul, care are rezerve imense de hidrocarburi 
\n subsol, vrea s`-[i diversifice c`ile de export, \n condi]iile 
dependen]ei de Rusia.

{TIRI
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TURCIA – ACORD CU TURKMENISTAN PENTRU 
TRANZITUL GAZELOR SPRE EUROPA
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L 
a 31 decembrie 2012, ]ara noastr` de]i-
nea o re]ea de distribu]ie de gaze naturale 
de 36.771,8 km, din care 21.044,5 km 

\n oraşe, conform unui comunicat al Institutu-
lui Naţional de Statistică preluat de capital.ro. 
Potrivit INS, \n 2012 au fost distribuite gaze natu-
rale \n 892 localităţi, 242 dintre acestea fiind 
municipii şi oraşe. |n compara]ie cu anul prece-
dent, \n 2012 lungimea conductelor de distri-
buţie a gazelor naturale a fost extinsă cu 
1.091,1 km, din care 353,9 km au fost \n muni-
cipii şi oraşe. Volumul gazelor naturale distribu-
ite \n 2012 a fost de 9.386,1 milioane m³, \n scăde-
re cu 883,6 milioane m³ faţă 2011.  Energia termică 
distribuită \n 2012 a fost de 10.962.751 gigacalorii, 
cu 1.378.481 gigacalorii mai puţin faţă de 2011.

Rusia a rupt acordul cu Azer-
baidjanul privind tranzitul 
petrolului acestei ]`ri pe teri-
toriul s`u, semnat \n 1996, 
conform AFP.
Potrivit purt`torului de cu-
vânt al monopolului rusesc al 
oleoductelor Transneft, Azer-
baidjanul tranzita de dou` ori 
mai pu]in petrol decât pre-
vedea acordul prin oleoduc-
tul care leag` Baku de Novo-
rossiysk, port [i terminal petro-

lier rusesc \n Marea Neagr`, 
ceea ce nu este rentabil pen-
tru Rusia.
Acordul sus]inea c` prin ole-
oduct trebuiau s` tranziteze 
5 milioane de tone de petrol 
dar, \n realitate, tranzitul era 
mai mic de dou` milioane. 
Astfel, veniturile ob]inute de 
Rusia din acest tranzit nu 
permiteau acoperirea cos-
turilor de \ntre]inere a oleo-
ductului.

|n primele cinci luni ale anului, consumul 
de electricitate a depăşit 21.080 milioane 
KWh, dar a fost cu 7,7% mai mic faţă de 
perioada corespunzătoare a anului 2012. |n 
cazul iluminatului public a fost \nregistrat` 
o scădere cu 9,1%, iar \n cel al consumului 
populaţiei s-a ajuns la un consum mai mic 
cu 1,3%, conform unui raport al Institutului 
Naţional de Statistică (INS), preluat de
site-ul www.energyonline.ro.
Tot \n aceast` perioad`, resursele de ener-
gie primară au scăzut cu 14,2%, iar cele de 
energie electrică s-au diminuat cu 7,1% faţă 
de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Consum de electricitate mai mic cu 7,7% 
\n primele luni ale anului

RE}EA DE 36.000 DE KILOMETRI DE GAZE NATURALE |N ROMÂNIA

Rusia a rupt acordul cu Azerbaidjanul privind tranzitul de petrol 

Import mai mare de 
gaze decât necesarul  
|n perioada acestei veri, ]ara noastr` va 
importa o cantitate mai mare de gaze, pen-
tru a evita cre[terea facturii din iarn`, când 
gazele din Rusia sunt mai scumpe, sus]ine 
Mediafax. „Noi solicit`m s` se importe \n 
propor]ie de 22%, pentru c` acum este mai 
ieftin. La fel am f`cut [i \n 2012. Pentru toat` 
vara solicit`m ca importurile s` acopere 20% 
din consum, pentru a nu avea pre]uri prea 
mari la iarn`“, a declarat agen]iei Mediafax 
pre[edintele ANRE, Niculae Havrile]. Potrivit 
acestuia, acum, gazele din import cost` 400 
dolari/1.000 m³, fa]` de 550 dolari \n iarna 
trecut`.
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Sub planta]iile de m`slini din sudul Italiei se afl` cele mai mari rezerve
on-shore de ]i]ei din Europa, care ofer` ]`rii o arm` de combatere a recesi-
unii [i [ansa de a urca pe locul trei \ntre ]`rile produc`toare de petrol de pe 
continent, conform Bloomberg. Provincia Basilicata, dintr-o zon` mai pu]in 
populat`, are rezerve de ]i]ei de peste 1 miliard de barili, iar grupurile Eni din 
Italia [i Total din Fran]a inten]ioneaz` s` dubleze cantitatea extras` din regi-
une [i s` majoreze produc]ia de petrol a Italiei la aproape 200.000 de barili 
pe zi. Italia ar deveni, astfel, al treilea mare produc`tor de petrol din Europa, 
dup` Marea Britanie [i Norvegia. Claudio Descalzi, director pentru explorare 
[i produc]ie la grupul Eni [i pre[edinte al Asocia]iei Industriale pentru Petrol 
[i Minerit din Italia, estimeaz` c` majorarea produc]iei de petrol poate duce 
la crearea a circa 20.000 de locuri de munc` \n Italia. 

Autoritatea de Control Nuclear din Belgia 
(AFCN) a dat und` verde repornirii a dou` 
reactoare nucleare administrate de Electrabel, 
filiala gigantului GDF SUEZ, care sunt oprite 
din vara lui 2012, ca urmare a descoperirii 
unor microfisuri, sus]ine AFP. AFCN preci-
zeaz`, totu[i, c` vor trebui efectuate inspec-
]ii periodice dup` repornire. Doel 3 [i Tihange 
2, cu o capacitate de 2.000 de megawa]i, sunt 
cele mai moderne din cele [apte reactoare 
exploatate de c`tre Electrabel la singurele 
dou` situri nucleare din Belgia, la Doel, \n 
apropiere de Anvers, [i la Tihange, aproape de 
Liège, ele reprezentând o treime din capacita-
tea nuclear` belgian`.

Italia ar putea deveni al treilea mare 
produc`tor de petrol din Europa 

Belgia d` und` verde 
repornirii reactoarelor 
Doel 3 [i Tihange 2 
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Livrările de energie c`tre comercian]i [i 
tranzac]iile cu certificate verzi vor fi incluse 
\n sistemul de taxare invers`, unde taxa pe 
valoarea adaugat` este aplicat` la finalul 
lan]ului comercial, pentru combaterea eva-
ziunii fiscale [i eliminarea problemelor de 
lichidit`]i ale operatorilor, scrie Mediafax. 
|n prezent, pentru livr`rile de energie c`tre 
comercian]i persoane impozabile, precum 
[i pentru tranzac]iile cu certificate verzi 
este aplicat regimul normal de taxare din 
punct de vedere al TVA. Prin introducerea 
tax`rii inverse, taxa pe valoarea ad`ugat` 
este aplicat` la finalul lan]ului comercial, 
plata taxei fiind deplasat` din sarcina fur-
nizorului \n cea a beneficiarului.

Taxarea invers` pentru 
tranzac]iile cu certificate verzi

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 2 (17)/2013

Germania ar putea sista subven]iile pentru energia solar` pân` \n 2018, conform 
ministrului german al Mediului, Peter Altmaier, citat de France Presse. Anul 
trecut a fost fixat` limita maxim` de 52 GW pentru capacit`]ile fotovoltaice 
instalate dincolo de care guvernul nu va mai acorda subven]ii,  iar aceasta va 

fi foarte probabil atins` \n 2017 sau cel târziu \n 2018. |n prezent, panourile solare 
instalate \n Germania au o capacitate cumulat` de 34 GW, ]ara propunându-[i ca, pân` 
\n 2050, 80% din energia sa electric` s` provin` din surse regenerabile.

Subven]iile pentru sectorul fotovoltaic 
sistate \n Germania?

006-009 Stiri.indd   8 8/23/13   11:48 AM
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Trina Solar va furniza 1.1 milioane de panouri solare 
fotovoltaice pentru parcul fotovoltaic de 250 de 
megawați care urmează să fie construit \n deșertul 
Nevada, sus]ine site-ul solar-magazin.ro. Aceasta 
va fi doar una dintre cele mai mari ferme fotovol-
taice din lume și, totodată, cea mai mare din SUA 
cu panouri solare fotovoltaice fabricate \n China. 
Acordul semnat de Trina Solar de a furniza panouri 
solare fotovoltaice \n Nevada reprezintă un adevărat 
progres pentru industria chineză, deoarece unii pro-
ducători chinezi se confruntă cu presiuni extreme 
pentru a reduce costurile, din cauza datoriilor de 
miliarde. Trina Solar s-a distanțat de la alți producă-
tori chinezi prin calitatea produselor: „Ne-am consul-
tat tot timpul și ne-am invitat mereu clienții să vină \n 
vizită la fabricile noastre”, sus]ine Mark Mendenhall, 
președintele operațiunilor Trina din SUA. 

China va livra peste un milion de panouri solare \n Statele Unite

Pe 9 iulie, Genesis Biopartner a inaugurat la Filipe[tii de P`dure, \n jude-
]ul Prahova, prima sta]ie de producere de energie regenerabil` prin coge-
nerare, din biogaz, din ]ara noastr`, sus]ine money.ro. Conform lui Michael 
Dietrich, fondatorul Genesis Biopartner (consor]iu format din firma româ-
nească Baupartner şi din firma suedeză Vireo Energy), staţia inaugurată 
are o putere de 1 MW pe oră energie electrică şi o capacitate de lucru de 
aproximativ 8.000 de ore pe an, ceea ce \nseamnă că aceasta produce 
anual aproximativ 8.500 MW/h energie electrică. Energia este produsă 
folosindu-se resturi organice şi porumb, pe care reprezentanţii Genesis 
Biopartner le cumpără de la producătorii din zona comunei Filipeştii de 
Pădure. Genesis Biopartner intenţionează ca \n următorii doi-trei ani să 
construiască zece astfel de staţii \n România.

Prima sta]ie de cogenerare din România

Gr`dini]ele [i [colile din Sectorul 1, 
dotate cu panouri solare
Administra]ia local` din Sectorul 1, Bucure[ti, vrea s` doteze [colile 
[i gr`dini]ele din aceast` zon` cu panouri solare, astfel \ncât institu-
]iile de \nv`]`mânt s` fie iluminate prin intermediul surselor de ener-
gie alternativ`. „Durata estimat` pentru realizarea lucr`rilor este de
dou`-[ase luni/unitate de \nv`]`mânt. Finan]area lucr`rilor se va face 
din fondurile bugetului local [i din alte fonduri legal constituite cu 
aceast` destina]ie“, conform comunicatului emis de Prim`ria Sectorului 1. 
Aceast` ini]iativ` face parte 
din programul „Eficien]` ener-
getic` – 2020“, ce \[i propune 
\nlocuirea surselor de energie 
clasic` cu surse de energie al-
ternativ`, pe modelul imple-
mentat deja cu succes \n mari-
le ora[e ale Uniunii Europene. 

Uniunea European` (UE) 
inten]ioneaz` s` impun` taxe 
vamale de pân` la 67,9% la 
importurile de panouri solare 
din China, pe care companiile 
chineze le vând la pre] de 
dumping \n Europa. Taxele de 
import vor afecta peste 100 
de companii din China [i se 
vor situa \n medie la 47,6%. 
Introducerea taxelor repre-
zint` rezultatul preliminar al 
unei investiga]ii antidumping 
deschise de Comisia Euro-
pean` \n luna septembrie a 

anului trecut, conform unui 
oficial european, citat de 
Bloomberg. Ancheta se va \n-
cheia \n luna decembrie, iar pâ-
n` atunci guvernele UE vor 
decide dac` introduc tarife 
antidumping pentru o peri-
oad` de cinci ani. Companiile 
din China controleaz` peste 
80% din pia]a european` a 
echipamentelor folosite \n 
produc]ia energiei solare, in-
clusiv panouri solare, fa]` de 
aproape 0% \n 2004, potrivit 
datelor UE.

PANOURILE SOLARE IMPORTATE 
DIN CHINA VOR FI TAXATE CU 68%
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|
n ultimii trei ani, parcul na]ional de 
produc]ie de energie electric` a 
crescut cu aproximativ 2.000 MW 
noi, echivalentul a trei reactoare 
nucleare de la Cernavod`. Majorita-
tea a fost instalat` \n parcuri eolie-

ne, motivul principal fiind condi]iile clima-
terice favorabile, dar [i schema de sprijin 
pe care statul român o ofer` pentru acest 
tip de energie. Conform angajamentelor 
luate la Bruxelles, pân` \n anul 2020, 38% 
din consumul final de energie trebuie s` fie 
verde. Planul Na]ional de Ac]iune \n dome-
niul Energiei din Surse Regenerabile arat` 
c`, \n 2020, România ar trebui s` aib` 
4.000 MW \n sectorul eolian, 260 MW \n cel 
solar [i 600 MW \n cel al biomasei. Pân` 
acum, doar zona eolian` a crescut conform 
a[tept`rilor, ajungând la o capacitate de 
circa 1.850 MW.

TOP 
STORY

Investi]iile \n energia verde sunt
abia la jum`tate de drum

Viitorul energetic al lumii st` \n 
energia regenerabil`, \n special \n 

cea verde, cu impact minim asupra 
mediului. Inclusiv al României, care 
a \nregistrat, \n ultimii ani, un boom 
al investi]iilor \n proiecte de ener-

gie regenerabil`, \n special cea 
eolian`. {i chiar dac` guvernul 

a decis amânarea pl`]ilor certifi-
catelor verzi pe care le primesc 

produc`torii de energie eolian` [i 
hidro, cu capacitate de sub 10 MW, 

investi]iile vor continua. 

text: AUREL DR~GAN
foto: Shutterstock
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Dac` lu`m \n calcul [i marile hidrocentra-
le, România st` relativ bine. Acestea pro-
duc \ntre 20% [i 40% din necesarul de 
consum, \n func]ie de debitul marilor 
râuri. Partea pozitiv` este dat` de  produc-
]ia de energie eolian`, care o egaleaz` 
uneori pe cea nuclear`, cu o pondere de 
peste 10% din total. Restul energiei vine 
din termocentrale, majoritatea pe c`rbu-
ne, completate cu cele care utilizeaz` 
hidrocarburi (gaze naturale, petrol). Prac-
tic, aproape jum`tate din energia consu-
mat` la nivel na]ional este produs` cu 
combustibili fosili, ceea ce reprezint` o 
problem`, deoarece aceste resurse nu 
sunt regenerabile. 

PARCUL EOLIAN GEMENELE
GDF SUEZ Energy România a intrat \n 
sectorul energiei verzi prin parcul eolian 
Br`ila Winds de la Gemenele, jude]ul 
Br`ila. Compania a achizi]ionat proiectul 
de la un dezvoltator din domeniul imobi-
liar, compania Belrom, [i a instalat 21 de 
turbine, cu o capacitate de 2,3 MW fie-
care. Acest proiect a presupus investi]ii 
de aproximativ 80 milioane de euro.
Parcul eolian are o capacitate instalat` 
de 48 MW, echivalentul unui consum 
anual a circa 50.000 de gospod`rii din 
România. Turbinele au fost livrate de 
Siemens, iar companiile Viarom [i Ener-
gobit s-au ocupat de contruc]iile civile 
[i de lucr`rile electrice [i mecanice. 
„Acest proiect reprezint` o etap` impor-
tant` a diversific`rii activit`]ii GDF 
SUEZ Energy România, prin intrarea pe 
pia]a de produc]ie de electricitate. 
Dezvoltarea lui s-a realizat având la 
baz` trei principii fundamentale: parte-
neriatul cu autorit`]ile locale, implica-
rea \n comunitate [i dezvoltarea dura-
bil`“, sus]ine Eric Stab, Pre[edinte [i 
Director General al GDF SUEZ Energy 
România.

IMPLICARE SOCIAL~
Intrarea GDF SUEZ pe pia]a produc]iei de 
energie din România este normal` \n 
condi]iile \n care grupul GDF SUEZ este 
cel mai mare produc`tor independent de 
electricitate [i operator \n sectorul utilit`-
]ilor din lume, prin cifra de afaceri la nivel 
mondial. Compania face parte, de aseme-
nea, [i dintre grupurile energetice cu cele 
mai reduse emisii de CO2 din toat` lumea. 
Calitate care a convins compania s` se 
implice [i \n proiecte de reciclare, cum 
este cel dezvoltat \mpreun` cu ViitorPlus, 
asocia]ia pentru dezvoltare durabil`. Pe 
lâng` proiectele de educare [i informare 
a oamenilor, precum cel din Valea Telea-
jenului,  a fost dezvoltat [i  site-ul
www.hartareciclarii.ro, care acoper`, \n 
prezent, trei ora[e (Bucure[ti, Bra[ov [i 
Ploie[ti) [i prin care se ofer` informații 
despre cele mai apropiate puncte de 
colectare selectiv`. 

RE}EA DE DISTRIBU}IE MODERN~
GDF SUEZ Energy România, cea mai mare 
companie local` de furnizare [i de distri-
bu]ie a gazelor naturale, cu 1,4 milioane 
clien]i, a demarat, anul trecut, [i dou` 
proiecte de modernizare a re]elei de gaze 
naturale. Unul dintre acestea vizeaz` \n-
locuirea conductelor de o]el neprotejate 
catodic, iar cel de-al doilea urm`re[te 
cre[terea capacit`]ii tehnice a sistemului 
de distribu]ie a gazelor naturale prin dez-
voltarea re]elei de medie presiune. Ambe-
le proiecte sunt cofinan]ate din Fondul 
European de Dezvoltare Regional`, iar 
valoarea acestora este de 97,4 milioane 
de lei [i 65,9 milioane de lei. Cea mai 
mare parte a finan]`rii o reprezint` contri-
bu]ia companiei: 81,1 milioane de lei, 
respectiv 49,5 milioane de lei. Asisten]a 
financiar` nerambursabil` \n cazul primu-
lui proiect este de 16,32 milioane de lei, 
iar la proiectul care vizeaz` cre[terea 

capacit`]ii tehnice a sistemului de distribu-
]ie a gazelor naturale prin dezvoltarea re-
]elei de medie presiune, fondurile neram-
bursabile se ridic` la 16,44 milioane de lei.
Proiectul pentru modernizarea re]elei de 
distribu]ie din Bucure[ti este derulat \n 
perioada mai 2012 – iulie 2015, iar lungi-
mea re]elei ce va fi modernizată este de 92 
de kilometri, cu un num`r de bran[amente 
de 3.760. Cel de-al doilea proiect presupu-
ne construirea a 16 tronsoane noi de con-
ducte de polietilen`, cu o lungime de 70 de 
kilometri, proiect care va fi finalizat, de 
asemenea, \n iulie 2015. Principalele bene-
ficii ale acestuia constau \n cre[terea con-
tinuit`]ii aliment`rii cu gaze naturale, redu-
cerea num`rului de \ntreruperi [i alimenta-
rea la presiuni optime a clien]ilor din zona 
central` a Capitalei. 
Din anul 2005, de când compania de stat 
Distrigaz Sud a fost preluat` de GDF SUEZ 
Energy România  (pe atunci Gaz de France), 
au fost \nlocui]i aproximativ 2.500 de kilo-
metri de conducte, din totalul de 12.000 de 
km, cât existau la acel moment, iar rata 
defectelor a sc`zut sub 50%. Compania a 
investit anual circa 50 de milioane euro \n 
modernizarea re]elei de distribu]ie a gaze-
lor naturale. 

Starea Sistemului Energetic Național \n timp real
SURSA: www.transelectrica.ro

Compania GDF SUEZ 
Energy România a dema-
rat anul trecut dou` pro-

iecte de modernizare a 
re]elei de gaze naturale, 
ambele fiind cofinan]ate 
din Fondul European de 

Dezvoltare Regional`.
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text SIMONA GEORGESCU foto www. babcockranchflorida.com

Planul construirii unui asemenea spa]iu locuibil a fost anun]at \nc` din anul 2005, de c`tre compania de 
dezvoltare imobiliar` Kitson & Partners. |n 2009, aceast` companie s-a aliat cu Florida Power & Light 
[i a anun]at c` Babcock Ranch va fi primul ora[ solar din Statele Unite. 

Babcock Ranch
Primul ora[ din Florida alimentat 
doar cu energie solar`
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N
umele de Babcock Ranch i 
se datoreaz` lui Edward 
Vose Babcock, un mogul al 
cherestelei [i primar al 
ora[ului Pittsburgh  \n peri-

oada 1918-1922, care a devenit propri-
etarul acestui teren \n anul 1914. La 
\nceput, acesta era folosit doar pentru 
agricultur` [i relaxare. |n anii ’90, fami-
lia Babcock [i-a exprimat dorin]a de a 
vinde acest domeniu [i a \nceput s` a-
vanseze discu]iile cu statul Florida, 
interesat de preluarea terenului. Oferta 
a fost de 445 milioane de dolari pentru 
91.000 de acri, dar negocierile s-au 
oprit din cauza tranzac]iei mult prea 
complicate [i a taxelor. O asemenea 
vânzare ar fi \nsemnat pl`tirea unei 
sume mult prea mari pentru taxe, fapt 
ce ar fi putut fi evitat dac` vânzarea s-ar 
fi f`cut c`tre o companie. Astfel c` a 
intrat \n scen` dezvoltatorul imobiliar 
Kitson & Partners, aflat \n proprietatea 
fostului fotbalist american Syd Kitson. 
Acesta a semnat un contract de prelu-
are a Companiei Babcock Florida [i a 
fermei de]inute de aceasta, \n anul 
2005. La finalul tranzac]iei, Kitson
&Partners a vândut 74.000 de acri sta-
tului Florida, care \[i dorea s` conserve 
aceast` zon` [i s` o amenajeze cu 
scopul folosirii ei doar pentru petrece-
rea timpului liber. 

COMUNITATE {I INFRASTRUCTUR~
Planurile pentru construirea ora[ul Bab-
cock Ranch au fost prezentate \n mod 
public \n 2006, chiar dac` discu]iile au 
\nceput \n 2005. Conceput ca un mag-
net pentru companiile high-tech, cer-
cet`tori [i ecologi[ti, Babcock Ranch va 

avea patru zone principale [i cinci peri-
ferii. Vor exista 45.000 de locuitori, 
care vor locui \n 17.870 de case, iar 
460.000 de metri p`tra]i vor fi ocupa]i 
de industrie, comer], birouri [i activit`]i 
civice. |n centrul ora[ului, circula]ia va fi 
permis` doar pe jos sau cu bicicleta. |n 
centru se vor \n`l]a 8.000 de locuin]e, 
birouri, parcuri de business, centre 
medicale, de shopping, restaurante, 
locuri de distrac]ie. Babcock Ranch va 
avea mai multe [coli, iar toate cl`dirile 
vor trebui s` aib` certificate de eficien]` 
energetic` [i s` fie construite \n confor-
mitate cu standardele Florida Green 
Building Coalition. Toate serviciile 
ora[ului (transport, energie, comunica-
]ii) vor fi coordonate printr-un sistem 
computerizat, iar \ntregul ora[ va avea 
internet wireless. 

ENERGIE SOLAR~ |N EXCLUSIVITATE
Compania Florida Power & Light, impli-
cat` \n proiect, va fi \ns`rcinat` cu con-
struirea sistemului de energie solar`, 
[eful opera]iunilor, Eric Silagy, decla-
rând c` centrala de energie solar` foto-
voltaic` va fi cea mai mare din lume, 
panourile solare ocupând toate acope-
ri[urile cl`dirilor [i 1,62 km p`tra]i de 
sol. De asemenea, se va crea o zon` de 
depozitare, \n a[a fel \ncât \n zilele f`r` 
soare s` existe suficiente resurse de 
energie. Obiectivul unor asemenea 
instala]ii urm`re[te reducerea emisiilor 
de carbon [i a dependen]ei de petrol [i 
asigurarea unor facturi mai mici pentru 
locuitori, gra]ie caselor inteligente. 
Locuitorii [i companiile vor putea moni-
toriza \n mod constant consumul lor de 
energie. Fiecare locuin]` este astfel 
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construit` \ncât s` se afle la câ]iva 
metri distan]` de un parc. Cartierele 
sunt legate de centru prin trasee ce 
str`bat zone verzi, \n a[a fel \ncât s` se 
p`streze frumuse]ea zonei. To]i cei 
implica]i \n acest proiect au ca princi-
pal` grij` men]inerea caracteristicilor 
naturale ale locului, chiar dac` este 
vorba despre un ora[ ce implic` o anu-
mit` infrastructur` pentru o func]ionare 
optim`. De altfel, acest proiect este o 
colaborare f`r` precedent \ntre lideri 
guvernamentali, afaceri[ti [i cerce-
t`tori. Cei 8.000 de acri care se vor afla 
sub patronajul guvernului din Florida 
vor fi rezerva]i exclusiv spa]iului liber. 

SURSE DE AP~ INTELIGENTE
Pentru c` apa joac` un rol primordial \n 
orice zon` locuit`, \n Babcock Florida 
s-au pus bazele unui sistem special de 
protec]ie a apei, prin restaurarea zone-
lor acoperite cu ap`, prin protejarea 
fluxului acvatic al comunit`]ii [i prin 
crearea unui sistem pluvial care copiaz` 
natura. Filtre, care func]ioneaz` aseme-
nea celor din natur`, cur`]` apa [i asi-
gur` continuitatea ei. Acestea func-

]ioneaz` ca ni[te bure]i uria[i care tre-
buie s` \ncetineasc` fluxul la suprafa]` 
[i s` reduc` impactul \n aval. De aseme-
nea, vor exista un sistem care recol-
teaz` apa de ploaie, altul care face 
posibil` refolosirea apei menajere pen-
tru iriga]ii [i un program de amenajare 
a teritoriului pentru plantele care nu au 
nevoie s` fie udate. 

DEZVOLTARE PENTRU SOCIETATE
Babcock Ranch va crea 20.000 de 
locuri de munc` permanente \n con-
struc]ii, inginerie, cercetare, industrie [i 
alte domenii adiacente, cu majoritatea 
lucr`torilor locuind \n zona central`, dar 
[i \n cartierele al`turate. Minimizând 
transportul [i facilitând accesul rapid la 
zonele importante, Babcock Ranch le va 
oferi reziden]ilor [i muncitorilor implica]i 
\n implementarea proiectului [ansa de 
a se bucura de traiul \ntr-o asemenea 
comunitate.
Kitson & Partners [i-au dorit s` \nceap` 
lucr`rile acestui proiect \n 2012, dar 
recesiunea economic` le-a \ntârziat 
planurile, astfel c` primele case vor 
„prinde via]`“ \n 2015.14
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SOLU}II PRACTICE

TIPURI DE TURBINE 
EOLIENE

16

text SIMONA GEORGESCU foto ShUTTERSTOCk

De mii de ani oamenii au folosit energia vântului pentru propulsarea ambarca]iunilor pe ap` sau ca energie 
mecanic`, prin morile de vânt. |ncepând cu sfâr[itul secolului al XIX-lea, energia vântului este folosit` pentru 
producerea energiei electrice prin intermediul turbinelor eoliene.
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P
rima turbin` eolian` a fost instalat` \n 
iulie 1887, de c`tre academicianul sco]ian 
James Blyth, fiind folosit` pentru iluminarea 
casei sale de vacan]`. Câteva luni mai târ-
ziu, inventatorul american Charles Brush a 
construit prima central` eolian` automat` 
pentru produc]ia de energie electric` \n Cle-

veland, statul Ohio. La \nceput, produc]ia energiei electrice 
eoliene a fost considerat` mult mai rentabil` [i mai intens 
folosit` \n zonele cu popula]ie dispersat`. |n anii 1930, morile 
de vânt pentru energie electric` erau o prezen]` familiar` \n 

cazul fermelor de pe teritoriul Statelor Unite, acolo unde sis-
temele de distribu]ie nu fuseser` \nc` instalate. Valorificarea 
energiei eoliene a fost stimulat` de apari]ia crizei petrolului 
din anii 1970 [i apoi, \n anii 1990, de preocup`rile fa]` de 
impactul pe care \l are asupra mediului poluarea generat` 
de combustibilii fosili.
Turbinele eoliene pot fi separate \n dou` categorii, \n func]ie 
de axa dup` care se rote[te turbina: turbine cu ax orizontal [i 
turbine cu ax vertical. Cele care au axa de rota]ie orizontal` 
sunt cele mai r`spândite, iar cele cu axa vertical` sunt mult 
mai rar \ntâlnite.
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TURBINE EOLIENE CU AX ORIZONTAL 
Principiul de func]ionare este la fel cu cel al 
morilor de vânt: palele unei elice adun` ener-
gia cinetic` a vântului, pe care o transform` \n 
energie electric` prin intermediul unui genera-
tor. Rotorul [i generatorul de curent sunt pozi-
]ionate \n vârful unui turn suficient de
\nalt pentru a avea acces la curen]ii de aer. |n 
cazul turbinelor mici, alinierea pe direc]ia vân-
tului se face cu ajutorul unor aripioare. Cele 
mari folosesc senzori [i servomotoare pentru 
aliniere. Majoritatea turbinelor cu ax orizon-
tal au [i o cutie de viteze care transform` 
mi[carea de rota]ie lent` a palelor \ntr-una 
mai rapid`, necesar` pentru a cre[te eficien-
]a generatorului de curent. Deoarece turnul 
produce turbulen]e \n spatele s`u, rotorul 
turbinei este a[ezat \n fa]`. Palele turbinei sunt 
suficient de rezistente pentru a nu fi \ndoite 
[i \mpinse \n turn de vânturile puternice. |ns` 
exist` [i turbine cu rotorul plasat \n spate. 
Aceste turbine au avantajul c` palele elicei 
se orienteaz` automat [i se pot \ndoi pentru a 
reduce suprafa]a ce opune rezisten]` \n cazul 
vânturilor puternice.
|n func]ie de m`rime, pot fi \mp`r]ite \n mici, 
medii [i mari. Turbinele eoliene mici pot produ-
ce 50-60 kW [i folosesc rotoare cu diametrul 
\ntre 1 [i 15 metri. Ele sunt folosite \n principal 
\n zone izolate, unde nu sunt disponibile alte 
tipuri de energie. Cele mai r`spândite sunt 
turbinele eoliene medii. Acestea au rotoare 
cu diametrul \ntre 15 [i 60 metri [i produc o 
putere \ntre 50-1500 kW. Turbinele eoliene 
mari au rotoare cu diametre \ntre 60 [i 100 
metri [i pot genera 2-3 MW putere. |n practic`, 
s-a dovedit c` acest tip de turbine este mai pu-
]in eficient [i sigur. Cele mai multe turbine 
comerciale folosite \n prezent sunt turbinele 
medii, cu o capacitate de 500-1.500 kW.

TURBINE EOLIENE CU LEVITA}IE 
MAGNETIC~
Reprezint` o alternativ` la fel de eficient` 
pentru sistemele clasice [i ele au fost pre-
zentate publicului [i companiilor implicate 
\n domeniul energiei regenerabile pentru 
prima dat` la expozi]ia WindPower Asia, 
care s-a desf`[urat la Beijing, \n anul 2007. 
Principiul de func]ionare a turbinelor cu 
levita]ie magnetic` este similar celui folo-
sit \n cazul trenurilor MagLev, care merg pe 
pern` magnetic`. Practic, pale]ii turbinei 
se \nvârt \n urma fluxului magnetic produs 
de ni[te magne]i permanen]i fabrica]i 
dintr-un element foarte rar, neodymium. 
Turbina este orientat` \n sens vertical, iar 
paletele sunt suspendate magnetic dea-
supra bazei. Este un sistem eficient, care 
elimin` frecarea [i, astfel, turbina va avea 
o via]` mai lung` [i un cost mult mai mic 
de exploatare. Spre deosebire de turbinele 
clasice, cele cu levita]ie magnetic` func-
]ioneaz` atât la viteze mai mici ale vân-
tului, de pân` la 1,5 m/s, cât [i la viteze 
mult mai mari, care pot dep`[i 40 m/s. 
Un aspect foarte important este sus]i-
nut de faptul c` o singur` turbin` MagLev 
poate genera 1 GW de energie. Aceasta 
este suficient` pentru a alimenta 750.000 
de case, adic` un ora[ de m`rime medie. 
De asemenea, gra]ie sistemului de func]i-
onare, se estimeaz` c` ar avea o durat` de 
existen]` de pân` la 500 de ani. |n plus, 
costul energiei produse cu turbine MagLev 
este aproximativ la fel cu cel al energiei 
provenite de la eolienele clasice. Auto-
ritatea pentru energie din Statele Unite 
estimeaz` c`, \n urm`torii 10 ani, 20% din 
energia produs` pe teritoriul acestei ]`ri 
va avea ca surs` centralele de acest tip.

TURBINE EOLIENE CU AX VERTICAL
Reprezint` turbinele la care arborele roto-
rului principal este a[ezat pe vertical` [i 
principalele componente se afl` la baza 
turbinei, facilitând astfel opera]iunile de \n-
tre]inere. Principalul avantaj al acestui tip 
de turbin` este acela c` nu necesit` pozi]i-
onarea \n vânt. Acest aspect este impor-
tant \n zonele \n care viteza vântului se 
schimb` \n mod frecvent. Datorit` faptului 
c` absorb for]a vântului, mic[orându-i 
viteza [i provocând mai pu]ine turbulen]e, 
turbinele verticale pot fi montate la distan-
]e destul de mici una fa]` de cealalt`. 
Printre dezavantajele turbinelor cu ax 
vertical se num`r` viteza mult mai mic` 
de rota]ie, motiv pentru care sunt mai pu-
]in eficiente, precum [i costurile mai mari 
ale componentelor necesare pentru con-
struirea lor. Un dezavantaj este [i faptul 
c` aceste turbine nu pornesc singure, folo-
sind generatorul pe post de motor pentru a 
porni. |n prezent, sunt \n dezvoltare câteva 
tipuri de turbine verticale care sunt mult 
mai eficiente. 

17

Prima turbin` 
eolian` a fost 
instalat` 
\n iulie 
1887, 
\n Sco]ia.
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GDF  SUEZ a demarat un proiect pentru 

10 parcuri eoliene [i unul fotovoltaic \n Canada 

GDF SUEZ a semnat un acord de 

asociere cu MIT Renewables, din 

Japonia, [i fondul de investi]ii Fiera 

Axium Infrastructure, din Canada, 

pentru realizarea a 10 parcuri eoliene 

[i a unuia fotovoltaic \n Canada. Fili-

ala canadian` a grupului GDF SUEZ 

va de]ine 40% din proiect, \n timp ce 

noii parteneri vor de]ine, fiecare, 

câte 30%. Investi]ia va produce anual 

660 MW energie eolian` [i 20 MW 

energie solar`. {apte din cele 12 proiecte furnizeaz` deja energie elec-

tric` pentru autorit`]ile locale canadiene, iar alte cinci sunt \n diverse 

stadii de construc]ie. O parte din aceste proiecte suport` extinderi, astfel 

\ncât capacitatea total` de produc]ie poate ajunge pân` la 730 MW.
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Japonia, [i fondul de investi]ii Fiera 

Axium Infrastructure, din Canada, 

pentru realizarea a 10 parcuri eoliene 

[i a unuia fotovoltaic \n Canada. Fili-

ala canadian` a grupului GDF SUEZ 

va de]ine 40% din proiect, \n timp ce 

noii parteneri vor de]ine, fiecare, 

câte 30%. Investi]ia va produce anual 

660 MW energie eolian` [i 20 MW 

energie solar`. {apte din cele 12 proiecte furnizeaz` deja energie elec-

tric` pentru autorit`]ile locale canadiene, iar alte cinci sunt \n diverse 

stadii de construc]ie. O parte din aceste proiecte suport` extinderi, astfel 

\ncât capacitatea total` de produc]ie poate ajunge pân` la 730 MW.
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ENERGIA REGENERABIL~ –
pe lista de priorit`]i a investi]iilor la nivel mondial
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

Epuizarea rezervelor de combustibili 

fosili [i cre[terea consumului energetic 

\n ]`rile \n curs de dezvoltare au acutizat 

problematica generat` de absen]a unor 

descoperiri de resurse energetice prima-

re pentru suplinirea cererii \n cre[tere. 

Din acest motiv, cele mai importante 

companii din sectorul energetic mondial, 

printre care se afl` [i GDF SUEZ, au ori-

entat investi]iile din ultimii ani \n proiecte 

energetice de produc]ie din surse rege-

nerabile. Impactul acestor proiecte asu-

pra mediului, dar [i asupra activit`]ii 

companiei nu va \ntârzia s` apar`, capa-

citatea de produc]ie energetic` a GDF 

SUEZ fiind mai mare de la un an la altul.

Concursul IDEAS Energy Innovation 2013 

a[teapt` propuneri

GDF SUEZ sus]ine inova]ia \n domeniul energiilor regenerabile [i 

eficientizarea energetic` \n America Latin` [i Caraibe \mpreun` cu 

Banca Inter-American` de Dezvoltare [i Fondul de Dezvoltare Nor-

dic`. Concursul IDEAS Energy Innovation 2013 a lansat sesiunea 

de propuneri pentru \mbun`t`]irea eficien]ei energetice [i extin-

derea accesului la energie regenerabil` \n America Latin` [i Caraibe. 

Sponsorizat de GDF SUEZ, Fondul de Dezvoltare Nordic`, Guvernul 

Coreei de Sud [i Banca Inter-American` de Dezvoltare, concursul 

a[teapt` propuneri pentru promovarea de solu]ii inovative pentru 

problema energiei, pentru beneficiul comunit`]ilor locale, pentru 

crearea de noi locuri de munc` [i pentru reducerea emisiilor de 

gaze. Câ[tig`torii concursului vor fi premia]i cu 100.000 dolari [i 

cu sus]inerea pentru implementarea ideilor. Propunerile au fost 

transmise pân` la 1 iulie 2013 pe website-ul www.iadb.org/ideas, 

iar câ[tig`torii vor fi anun]a]i dup` data de 30 august 2013.

GDF SUEZ preg`te[te, \n Marea Britanie, conversia 

unei centrale electrice pe c`rbuni cu biomas`

GDF SUEZ Energy UK-Europe a ob]inut aprobarea pentru conversia unei centrale 

pe c`rbuni cu biomas` la Rugeley Power Station, \n Staffordshire, Marea Britanie. 

Conversia centralei electrice pe c`rbuni, cu o capacitate de 1.026 MW, cu bio-

mas` este parte a strategiei guvernului britanic de a decarbonifica sectorul ener-

giei electrice. Centrala este de]inut` de GDF SUEZ (75%) [i Mitsui (25%). Proiectul 

va folosi utilit`]ile existente ale centralei [i va men]ine angaja]ii.
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Teste de foraj GDF SUEZ

pentru un proiect geotermal 

\n Indonezia 

PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML), o compa-

nie de]inut  ̀de GDF SUEZ, PT Supreme Energy [i 

Sumitomo Corporation a \ncheiat cu succes for`rile 

pentru primele explor`ri \n Muaralaboh, West Suma-

tra, Indonesia. |n decembrie 2012, primele teste au 

confirmat existen]a unui sistem geotermal cu o 

capacitate estimat  ̀la 20 MW. Obiectivul este con-

struirea, \n 2014, a unei centrale cu o capacitate de 

energie geotermal̀  de 220 MW. GDF SUEZ mai de-

]ine dou  ̀centrale geotermale \n Indonezia, la Rajaba-

sa (proiect ce acoper  ̀19.520 ha), [i proiectul de la 

Rantau Debap, câ[tigat \n 2010 de consor]iul format 

din GDF SUEZ, PT Supreme Energy [i Marubeni.

GDF SUEZ implementeaz  ̀cea mai mare 

unitate de biomas` din lume \n Polonia

GDF SUEZ Energia Polska 

a finalizat cea mai mare 

central` din lume cu con-

sum 100% biomas` \n 

Polonia, la Polaneic. Cen-

trala ecologic`, echipat` 

cu cea mai nou` tehnolo-

gie de reducere a emisii-

lor de dioxid de carbon, 

are o capacitate de pro-

duc]ie de 205 MW. Polo-

nia inten]ioneaz` s` aco-

pere 15% din necesarul de energie cu energie regenerabil` pân` \n 

2020. Centrala contribuie la atingerea acestui obiectiv \n dou` feluri: 

reducerea emisiilor anuale de dioxid de carbon cu pân` la 1,2 mili-

oane tone [i va contribui la reabilitarea rezervelor de energie ale 

Poloniei prin diversificarea surselor [i optimizarea mixului energetic. 

GDF SUEZ Energia Polska a \nceput construc]ia centralei \n 2010. 

Investi]ia total` se ridic` la aproape 245 milioane euro. 
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Concursul IDEAS Energy Innovation 2013 

a[teapt` propuneri

GDF SUEZ sus]ine inova]ia \n domeniul energiilor regenerabile [i 

eficientizarea energetic` \n America Latin` [i Caraibe \mpreun` cu 

Banca Inter-American` de Dezvoltare [i Fondul de Dezvoltare Nor-

dic`. Concursul IDEAS Energy Innovation 2013 a lansat sesiunea 

de propuneri pentru \mbun`t`]irea eficien]ei energetice [i extin-

derea accesului la energie regenerabil` \n America Latin` [i Caraibe. 

Sponsorizat de GDF SUEZ, Fondul de Dezvoltare Nordic`, Guvernul 

Coreei de Sud [i Banca Inter-American` de Dezvoltare, concursul 

a[teapt` propuneri pentru promovarea de solu]ii inovative pentru 

problema energiei, pentru beneficiul comunit`]ilor locale, pentru 

crearea de noi locuri de munc` [i pentru reducerea emisiilor de 

gaze. Câ[tig`torii concursului vor fi premia]i cu 100.000 dolari [i 

cu sus]inerea pentru implementarea ideilor. Propunerile au fost 

transmise pân` la 1 iulie 2013 pe website-ul www.iadb.org/ideas, 

iar câ[tig`torii vor fi anun]a]i dup` data de 30 august 2013.

Consor]iul condus de GDF SUEZ a 

câ[tigat licita]ia pentru primul proiect 

independent hidroenergetic din Kuweit 

GDF SUEZ a anun]at, dup` ce au fost finalizate contractele 

pentru proiectul din Kuweit, c` licita]ia pentru Az Zour North 

Independent Water & Power Project (IWPP) din Kuweit a fost 

câ[tigat` de consor]iul format cu Sumitomo Corporation (Japonia) 

[i partenerul kuweitian Abdullah Hamad Al Sagar & Brothers. 

Consor]iul condus de GDF SUEZ a câ[tigat licita]ia pentru con-

struirea [i operarea centralei electrice pe gaz cu o capacitate 

instalat` de cel pu]in 1.500 MW [i a centralei pentru desalini-

zarea apei, care va avea o capacitate de 486 mii m³/zi. Acest 

proiect va fi de]inut de consor]iu, de organismele publice din 

Kuweit [i de persoanele fizice din Kuweit (prin oferta public` ce 

urmeaz` s` fie f`cut`). Capacitatea acestei centrale va acoperi 

aproximativ 12% din necesarul de consum total al Kuweitului, 

iar centrala pentru desalinizare va acoperi circa 23% din capa-

citatea ]`rii. |ntreaga produc]ie efectuat` va fi cump`rat` de 

Ministerul Electricit`]ii [i Apei din Kuweit \n baza unui contract 

pe urm`torii 40 de ani. Centrala \[i va \ncepe opera]iunile 

comerciale \n 2015, dup` finalizare [i o perioad` de teste.
E

INDONEZIAKUWEIT

MAROC

POLONIA

GDF SUEZ opereaz` cel mai mare 

parc eolian din Africa

GDF SUEZ anun]` construc]ia celui mai mare parc eolian de 300 MW 

din Africa, \n Maroc, la Tarfaya. Proiectul este de]inut \n parteneriat 

cu compania energetic` marocan` Nareva Holding. Gérard Mestral-

let, CEO GDF SUEZ, a declarat c` „Proiectul Tarfaya se \nscrie \n 

strategia de dezvoltare a grupului pe pie]e aflate \n cre[tere rapid`. 

Suntem \ncânta]i s` sus]inem ambi]iile Marocului de a cre[te surse-

le de energie regenerabil` prin acest proiect care aproape dubleaz` 

capacitatea de energie eolian` a ]`rii. Fiind [i cel mai mare parc 

eolian construit de GDF SUEZ, proiectul demonstreaz` angajamentul 

nostru de a investi \n energii regenerabile, dar [i \n construirea 

infrastructurii energetice \n Africa“.
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text AUREL DR~GAN  foto SHUTTERSTOCK

Energia eolian`
Solu]ia pe termen lung pentru
conservarea resurselor conven]ionale

Nevoia global` de energie nu va sc`dea \n viitorul apropiat, chiar dac` 
folosim electronice tot mai eficiente energetic. |nc` mai sunt regiuni \ntregi 
care nu sunt conectate la re]elele de \nalt` tensiune [i gospod`rii care 
consum` doar echivalentul a câtorva becuri incandescente. Cel mai impor-
tant lucru acum este cum producem energia suplimentar`, care sunt sur-
sele [i resursele pe care ne vom baza \n viitor. {i nu degeaba este energia 
din surse regenerabile atât de important`, [tiut fiind c`, pe termen lung, 
nu ne putem baza doar pe combustibili fosili.
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P
roduc]ia de energie 
eolian` a ajuns la 3% 
din necesarul global, 
semn c` lumea a \n]e- 
les importan]a acestui 
tip de energie. |n acest 

context, deloc surprinz`tor, China 
conduce \n topul ]`rilor cu cea mai 
mare capacitate de energie eolian` 
instalat`, cu un total de 75,3 GW, 
adic` 26,7% din totalul global, con-
form datelor Global Wind Energy 
Council (GWEC) de la sfâr[itul anului 
trecut. China este o pia]` imens`, cu 
o industrie a energiei bazat` pe c`r-
buni, fiind atât cel mai mare produ-
c`tor de c`rbuni, cât [i cel mai mare 
importator. De altfel, produc]ia de 
energie eolian` reprezint` doar 2% 
din totalul produc]iei chineze. 
Asiaticii au \n]eles avantajele energi-
ei eoliene, iar acest lucru este, pro-
babil, cel mai important \n prezent: o 
produc]ie cu emisii zero de carbon, 

100% verde [i cu utilizare pe termen 
foarte lung. Tehnologia a avansat 
suficient \ncât s` elimine aproape 
integral zgomotul creat de rota]ia 
elicei, iar designul este suficient de 
pl`cut pentru a nu afecta estetica 
zonei, acestea fiind printre cele mai 
importante dezavantaje din trecut. 
Mai mult, suprafa]a necesar` in-
stal`rii unei turbine eoliene este su-
ficient de redus`, astfel \ncât terenul 
s` poat` fi utilizat \n continuare pen-
tru agricultur`, dup` cum se poate 
vedea [i la parcurile eoliene din Do-
brogea. Acesta este un avantaj \n 
compara]ie cu energia solar`.

PLANURILE UNIUNII EUROPENE
Pân` \n 2020, Uniunea European` 
mizeaz` pe o produc]ie de energie 
eolian` \n propor]ie de 20% din total. 
|n prezent, ponderea energiei eoliene 
este de 7% \n UE, iar \n România a 
ajuns la 5% la sfâr[itul anului trecut. 

}ara noastr` ar fi trebuit s` ajung` la 
o capacitate de 8% la finele acestui 
an, dac` proiectele anun]ate pentru 
2013 ar fi fost duse pân` la cap`t, 
proiecte care \nsumau 1,5 GW. Din 
păcate, ca urmare a deciziilor luate 
de autorit`]i, \n principal cele referi-
toare la amânarea pl`]ilor aferente 
certificatelor verzi [i reducerea aces-
tora, proiectele ce urmeaz` a fi fina-
lizate reprezint` doar jum`tate din 
totalul anun]at anterior. 
Pân` \n 2030, planul UE este ca 
energia eolian` s` produc` 30% din 
necesarul de electricitate al Uniunii. 
De asemenea, s` creeze 250.000 de 
locuri de munc` noi \n sectorul de 
energie eolian`, conform datelor 
European Wind Energy Association,  
]int` foarte important` \ntr-o peri-
oad` \n care pia]a for]ei de munc` 
este \ntr-o situa]ie foarte dificil`. Dar 
nimic din toate acestea nu se poate 
face (\nc`) f`r` ajutorul autorit`]ilor. 
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MINUSURILE ENERGIEI EOLIENE
Singurul dezavantaj real al produc]iei de 
energie eolian` este costul, mai mare decât 
cel aferent centralelor termoelectrice deja 
instalate. Costul nu \nseamn` doar investi]ia 
ini]ial`; o central` termoelectric`, bazat` pe 
arderea c`rbunilor, necesit` la fel de mul]i 
bani, dac` nu chiar mai mul]i, dup` cum 
putem vedea \n Polonia, unde, pentru o 
central` nou` [i mai pu]in poluant`, cu o 
capacitate de 5 GW, au fost preg`tite peste 
10 miliarde de euro. |n cazul turbinelor eoli-

ene, investi]ia se ridic` la aproximativ 1.5-2 
miliarde de euro pentru un GW. 

FOCUS PE MEDIUL |NCONJUR~TOR
Dar proiectele eoliene sunt, \n totalitate, 
investi]ii greenfield, care trebuie f`cute [i 
cu ajutorul autorit`]ilor locale. |nainte de a 
\ncepe construc]ia unui parc eolian, este 
necesar cel pu]in un an de monitorizare a 
vânturilor din zon`, \n func]ie de acestea 
fiind stabilit` viabilitatea proiectului. Este 
necesar accesul la re]eaua de transport a 

electricit`]ii, ceea ce \nseamn` colaborarea 
cu compania de profil, Transelectrica, \n 
cazul României, [i instalarea de centrale [i 
echipamente necesare leg`rii la re]ea. De 
asemenea, energia furnizat` poate varia \n 
funcție de intensitatea vântului, ceea ce \n- 
seamn` integrarea \n sistemul na]ional, 
astfel \ncât momentele de produc]ie redus` 
s` fie acoperite cu ajutorul altor surse. 
La fel se \ntâmpl` [i \n cazul energiei hidro, 
care are varia]ii ale produc]iei \n func]ie de 
debitul apei. {i de aceea produc]ia de ener-
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gie termo \nc` reprezint` aproape 
jum`tate din totalul consumat \n 
România. |n func]ie de capacitatea 
hidro (25% din total anul trecut, an 
de secet`), cre[te sau scade produc- 
]ia termo, cea nuclear` fiind con- 
stant` (la circa 20% din total). Cu alte 
cuvinte, oricum avem nevoie de un 
sistem inteligent de distribu]ie a 
energiei [i r`mânem, la fel ca [i cele-
lalte state din UE, dependen]i de 
energia termo pentru acoperirea 
perioadelor cu produc]ie redus` din 
surse regenerabile. 

OBIECTIV: REDUCEREA POLU~RII
Din fericire, angajamentul luat de UE 
[i de celelalte state importante ale 
lumii fa]` de reducerea polu`rii care 
ne afecteaz` pe to]i face ca investi- 
]iile \n proiecte de energie eolian` s` 
nu ia \n calcul doar costurile [i pre]ul 
final. Pe termen lung, adic` pe m`-
sur` ce resursele minerale se con-
sum`, energia eolian` va deveni din 
ce \n ce mai important`. Mai mult, 
tehnologia avanseaz` \n continuare, 
a[a cum a evoluat [i \n ultimii 20 de 
ani. Produc`tori importan]i din lume 
au \n dezvoltare turbine capabile de 
produc]ia a 8-10 GW (pentru turbine-
le offshore), ceea ce \nseamn` c` [i 
venitul aferent unei turbine va cre[te 
\n timp. De aceea, putem spune c` 
proiectele eoliene nu sunt \nc` profi-
tabile comparativ cu centralele clasi-
ce, dar vor fi \n timp. „Perspectivele 
sectorului eolian din România nu 
arat` foarte promi]`tor“, se arat` \n 
raportul GWEC, fiind subliniat` inter-
zicerea acordurilor de achizi]ie direc-
t` (PPA) a energiei de c`tre utilizato-
rii finali, m`sur` luat` de autorit`]i \n 
2012. Iar o alt` problem` pentru 
investitorii din România este cea le-
gat` de reducerea num`rului de cer-
tificate verzi aferente unui megawatt 
de energie eolian`, m`sur` care \nc` 
a[teapt` acordul Comisiei Europene. 
R`mâne \ns` valabil amendamentul 
introdus la jum`tatea anului trecut, 
care prevede garantarea cu prioritate 
a accesului la re]ea pentru energia 
eolian`, ceea ce \nseamn` un mediu 
concuren]ial nediscriminatoriu pen-
tru produc`torii de energie verde. 
Beneficiile pentru consumatori vor fi 
resim]ite pe termen mediu, odat` cu te
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Restul lumii SUA

ChinaGermania

India

Anglia

Italia

Spania

Brazilia

Canada

România

}ara  MW % Procent 

SUA  13.124  29,3 

China  12.960  28,9 

Germania  2.415  5,4 

India  2.336  5,2 

Anglia  1.897  4,2 

Italia  1.273  2,8 

Spania  1.122  2,5 

Brazilia  1.077  2,4 

Canada  935  2,1 

România  923  2,1 

Restul lumii  6.737  15,0 

Total TOP 10  38.062  85 

Total mondial  44.799  100,0 

Restul lumii China

SUAGermaniaSpania

India

Anglia

Italia

Fran]a

Canada

Portugalia

}ara  MW % Procent 
China  75.324  26,7 

SUA  60.007  21,2 

Germania  31.308  11,1 

Spania  22.796  8,1 

India  18.421  6,5 

Anglia  8.445  3,0 

Italia  8.144  2,9 

Fran]a  7.564  2,7 

Canada  6.200  2,2 

Portugalia  4.525  1,6 

Restul lumii  39.853  14,1 

Total TOP 10  242.734  85,9 

Total mondial  282.587  100,0 

 

amortizarea investi]iilor [i reducerea 
pre]urilor de produc]ie. Avantajele 
majore sunt \ns` cele pe termen lung, 
fiind date de reducerea drastic` a 
polu`rii, a emisiilor de carbon [i a 
efectelor asupra mediului. {i nici 
crearea de locuri de munc`, al`turi 
de investi]iile \n economie (de miliar-
de de euro) nu sunt neglijabile, ci 
dimpotriv`. 
Utilizarea energiei verzi, \n principal 
a celei eoliene, nu mai este o alterna-
tiv`, este o obliga]ie. Chiar [i cu 
rezerve \nc` semnificative de c`rbune 
[i de gaze naturale, asigurarea inde-
penden]ei energetice prin resurse 
regenerabile reprezint` viitorul pen-
tru orice ]ar` european`. Un viitor 
care poate fi, eventual, amânat pen-
tru o perioad` foarte scurt`, dar care 
nu poate [i nu trebuie evitat. n

SURSA: GWEC
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OPORTUNIT~}I

| 
n cele mai multe ]`ri din Europa [i din celelalte con-
tinente, guvernele sus]in producerea de energie din 
surse proprii, regenerabile, pentru a avea parte de o 
mai bun` securitate energetic` [i pentru conserva-
rea resurselor fosile. Dac` unele ]`ri ofer` tarife 

preferen]iale produc`torilor de energie regenerabil`, 
altele aplic` sistemul certificatelor verzi. Din anul 2008, 
când Parlamentul a votat Legea 220 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile, sistemul este valabil [i \n România. Este 
vorba despre o procedur` care ia \n calcul perioade dife-
rite, cum ar fi 15 ani, pentru energia electric` produs` \n 
grupuri electrice noi, sau 5 ani, pentru energia electric` 
produs` \n grupuri/centrale electrice eoliene din import, 

care au mai fost utilizate pentru producerea energiei elec-
trice pe teritoriul altor state, sau 3 ani, pentru energia 
electric` produs` \n centrale/grupuri hidroelectrice de 
maximum 10 MW, neretehnologizate. Promovarea acestui 
tip de energie prin acordarea de certificate verzi \i ofer` 
statului român posibilitatea de a reduce importurile de 
resurse primare de energie, stimularea dezvolt`rii durabi-
le locale [i regionale, crearea de noi locuri de munc` [i 
reducerea polu`rii mediului, prin diminuarea producerii 
de emisii poluante [i gaze cu efect de ser`. Principalii 
beneficiari ai acestui sistem sunt produc`torii, care de]in 
capacit`]i de producere din surse regenerabile. Ace[tia 
sunt acredita]i de ANRE [i \n fiecare lun` primesc un 
num`r de certificate verzi oferite de operatorul de trans-

28

CERTIFICATELE
VERZI
text SImONa GeORGeScU  foto SHUTTeRSTOcK

Prin aderarea la Uniunea European`, România [i-a asumat [i obliga]ia de a sus]ine energia regenerabil`, \n 
conformitate cu legisla]ia \n vigoare. Iar produc`torii din România s-au bucurat de una dintre cele mai gene-
roase scheme de sprijin din Uniunea European`.
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port [i sistem, propor]ional cu cantitatea de energie 
electric` produs` din surse regenerabile.
Cum se stabile[te valoarea certificatelor verzi?
Valoarea certificatelor verzi (Valoare CV) este prezentat` 
pe factur` [i se calculeaz` dup` formula: Valoare CV = 
Cantitatea de energie facturat` (MWh) x Pre] unitar CV 
(lei/MWh).
Pre]ul unitar CV reprezint` produsul dintre valoarea cotei 
anuale obligatorii de achizi]ie de certificate (CV/MWh), 
cot` ce este estimat` de c`tre ANRE [i publicat` pe
site-ul www.anre.ro (pentru anul 2013 cota estimat` de 
ANRE este de 0,2117 certificate verzi/MWh), [i pre]ul 
mediu ponderat al certificatelor verzi (lei/CV) tranzac-
]ionate pe pia]a centralizat` OPCOM [i publicat trimestri-
al pe site-ul www.opcom.ro pân` cel târziu la data de 15 
a ultimei luni din trimestru. Pre]ul mediu ponderat pentru 
trimestrul 1 - 2013 este de 243,27 lei/CV.
Regularizarea valorii certificatelor verzi
Conform art. 1, alin. 6, din Legea 134/2013, „pân` cel 
târziu la data de 1 septembrie a fiec`rui an, furnizorii de 
energie electric` [i produc`torii vor regulariza valoarea 
certificatelor cerzi aferente anului anterior, respectiv cota 
anual` stabilit` de c`tre ANRE, energia electric` facturat` 
[i pre]ul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de 
c`tre furnizor pentru anul anterior“.
Acordarea certificatelor verzi pentru anul 2012
Conform raportului ANRE privind sistemul de sprijin pe 
2012 al produc`torilor de energie regenerabil`, pentru a 
nu se ajunge la supracompensare, num`rul de certificate 
verzi trebuie redus, iar cea mai mare reducere va fi \n
cazul energiei solare. „Mecanismul de revizuire a num`-
rului de certificate rezultat \n urma analizei de supracom-

pensare se bazeaz` pe recalcularea anual`, pe durata de 
aplicare a schemei de sprijin, a num`rului de certificate 
verzi/MWh astfel \ncât rata intern` de rentabilitate (RIR) 
pentru fiecare tehnologie, pentru noii intra]i, la nivel agre-
gat, s` fie egal` cu valoarea RIR de referin]` rezultat` din 
analiza cost-beneficiu stabilit` la autorizarea sistemului 
de promovare. |n cazul \n care se eviden]iaz` o tendin]` 
de cre[tere a ratei interne de rentabilitate cu mai mult de 
10% fa]` de nivelul de referin]`, Guvernul ar urma s` redu-
c` num`rul de certificate verzi pentru tehnologia respec-
tivă“, sus]ine ANRE \ntr-un comunicat preluat de site-ul 
www.hotnews.ro.
Potrivit ANRE, pentru a nu se ajunge la supracompensare, 
num`rul de certificate verzi acordate ar trebui s` fie 
urm`torul:
- pentru energia eolian` produs` \n instala]ii noi, num`rul 
de certificate verzi scade de la 2 la 1,5 CV pentru fiecare 
MWh;
- pentru energia eolian` produsă \n instala]ii reutilizate, 
num`rul scade de la 2 la 1,3 CV /MWh;
- pentru energia produs` \n centrale hidro cu o capacitate 
mai mic` de 10 MW, num`rul de certificate verzi scade de 
la 3 la 2,3/MWh;
- pentru energia solar`, num`rul de certificate verzi scade 
de la 6 la 3/MWh. 

SURSeLe ReGeNeRaBILe 
De eNeRGIe
Sursele regenerabile de energie sunt 
sursele de energie nefosile:

• eolian`;
• solar`;
• aerotermal`;
• geotermal`;
• hidrotermal`;
• hidraulic` (\n centrale cu putere 
de cel mult 10 MW)
• biomas`;
• gaz de fermentare a de[eurilor 
[i a n`molurilor din instala]ii de 
epurare a apelor uzate;
• biogaz.

cotele anuale obligatorii de 
energie electric` produs` 
din surse regenerabile
de  energ ie ,  per ioada
2013-2020:

2013 – 14% 
2014 – 15%
2015 – 16% 
2016 – 17%
2017 – 18%
2018 – 19% 
2019 – 19,5% 
2020 – 20% 
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Ce modific`ri a suferit strategia GDF SUEZ Energy 
România \n urma sc`derii consumului  de gaze naturale, 
atât la nivelul consumatorilor industriali, cât [i la nive-
lul consumului casnic?

R.G.:Sc`derea consumului de gaze naturale \n 2009 
a fost cauzat` de o contrac]ie structural` a 

economiei, legat` de criza economic` global` la nivel mon-
dial [i de recuperarea lent` v`zut` \n Europa. Prin urmare, 
pe termen scurt, GDF SUEZ Energy România [i-a optimizat 
portofoliul de aprovizionare pentru a fi \n m`sur` s` continue 
livrarea gazului la pre]uri competitive, atât pentru clien]ii 
industriali, cât [i pentru cei casnici. Pe termen lung, consu-

mul de gaz va fi pus sub presiune de c`tre liberalizarea pre- 
]ului, decis` de calendarul de reglementare [i de cre[terea 
a[tept`rilor \n ceea ce prive[te eficien]a energetic` pentru 
clien]ii finali, mai ales acum, \n contextul noii Directive de 
Eficien]` Energetic`. |n România, Grupul este preg`tit s` 
fac` fa]` acestor noi provoc`ri, ceea ce \nseamn` un con-
sum mai sc`zut de gaz (comparând cu scenariul „business 
as usual“), dar [i crearea de noi oportunit`]i \n sectorul 
serviciilor energetice. Avem \ncredere c`, bazându-ne pe 
experien]a Grupului \n Europa de Vest, dar [i pe competen- 
]ele actuale din cadrul Grupului GSER (Distrigaz Confort), 
suntem preg`ti]i s` profit`m de aceste noi oportunit`]i.

30
„Lucr`m la analiza altor posibilit`]i de 
investi]ii [i diversificare, atât \n energie 
regenerabil̀ , cât [i \n surse conven]ionale“
interviu de CAROL POPA foto GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA

Care sunt strategiile GDF SUEZ Energy România pe o pia]` \ntr-o continu` schimbare, dar [i cât de impor-
tant` este energia eolian` \n proiectele companiei am \ncercat s` afl`m de la R`zvan Grecu,  
Vicepre[edinte Strategie GDF SUEZ Energy România.
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GDF SUEZ a abordat cu pruden]` atât proiectul Nabu-
cco, cât [i explor`rile din Marea Neagr` sau explora-
rea gazelor de [ist? Care este direc]ia strategic` dez-
voltat` de GDF SUEZ \n aceast` zon` a Europei?

R.G.:Grupul GDF SUEZ nu este \nc` implicat \n 
explorare [i produc]ii de gaze \n acest dome-

niu. Grupul salut` toate sursele noi de gaz, operate \ntr-o 
manier` sustenabil` pentru comunitate [i mediu, care 
contribuie la securitatea aprovizion`rii pentru Europa, ca 
un \ntreg, [i pentru sud-estul Europei, \n special. Grupul 
GDF SUEZ monitorizeaz` atent aceste evolu]ii, care pot 
oferi perspective noi [i interesante pentru pia]a euro-
pean` de gaz.

Au existat discu]ii [i studii referitoare la capacitatea de 
stocare a gazelor naturale din România [i la posibilit`- 
]ile de extindere a acesteia. Este GDF SUEZ interesat` 
s` se implice \n proiecte de stocare a gazelor?

R.G.:GDF SUEZ opereaz` \n prezent depozitul de 
gaze DEPOMURE{ (capacitate 300 mcm). 

Studiem posibila modernizare a acestui activ \n anii 
urm`tori, cu o cre[tere a capacit`]ii de \nmagazinare. Cu 
toate acestea, Grupul nu pl`nuie[te, pentru moment, s`  
\[i extind` activitatea de stocare a gazelor dincolo de 
acest proiect.

Care sunt obiectivele de maximum interes pentru 
strategia de dezvoltare local` a GDF SUEZ Energy 
România?

R.G.:Grupul este interesat s` \[i continue activit`- 
]ile comerciale \n domeniul gazelor naturale 

(distribu]ie [i vânz`ri) vizând excelen]a opera]ional` [i s` 
\[i dezvolte activit`]ile din sectorul de electricitate (gene-
rare [i vânz`ri). Primii pa[i au fost f`cu]i \n sectorul pro-
ducerii de electricitate, prin investi]ii \n dou` parcuri 
eoliene (aproximativ 100 MW \n total, 160 M EUR inves- 
ti]i), [i cre[terea organic` a portofoliului de vânz`ri.

Cât de important` este energia eolian` \n strategia 
de investi]ii pe termen mediu [i lung a companiei GDF 
SUEZ Energy România?

R.G.:GDF SUEZ Energy România a ales s` intre \n 
sectorul de produc]ie de energie electric` 

prin intermediul proiectelor de generare din surse eolie-
ne, cu inten]ia de a-[i diversifica portofoliul de activit`]i 
\ndat` ce alte tehnologii sunt accesibile [i sustenabile 
pentru un actor privat, respectând principiile grupului \n 
termeni de eficien]` [i emisii de carbon sc`zute. Aceast` 
evolu]ie este foarte dependent` de predictabilitatea 
sistemului [i de respectarea legisla]iei [i a reglemen-
t`rilor. Recentele modific`ri ale schemei de suport pentru 
energii regenerabile nu transmit \ns` semnalul dorit de 
investitori. Dar consider`m c` energia eolian` a devenit 
[i va r`mâne una dintre sursele importante de energie 
primar` din România pentru urm`toarele decade, f`r` 
emisii de dioxid de carbon [i regenerabil`. Prin urmare, 
produc]ia de energie eolian` va p`stra o pozi]ie impor-
tant` \n strategia GSER \n România, \n sectorul gener`rii 
de electricitate.

Ca produc`tor de energie, cum se pozi]ioneaz` GDF 
SUEZ \n România pe urm`torii 5 ani?

R.G.:GSER \[i concentreaz`, \n prezent, aten]ia pe 
construc]ia celui de-al doilea proiect eolian, 

de 50 MW, [i va ]inti optimizarea exploat`rii comune a 
celor dou` parcuri din portofoliu. |n acela[i timp, lucr`m 
la analiza altor posibilit`]i de investi]ii [i diversificare, atât 
\n energie regenerabil`, cât [i \n surse conven]ionale. 
Implementarea noilor proiecte va depinde \ns` de suste-
nabilitatea modelului economic de recuperare a investi- 
]iilor [i de \ncrederea c` legisla]ia român` va asigura 
stabilitatea acestui model.

Cum poate deveni România mai atractiv` \n ceea ce 
prive[te investi]iile \n sistemul energetic?

R.G.:Politici stabile [i un cadru de reglementare 
atractiv sunt elementele-cheie pentru a atrage 

mai multe investi]ii \n sectorul energetic \n România, 
investi]ii de care ]ara are nevoie real` [i urgent. Recente-
le schimb`ri politice [i de reglementare privind schema 
de suport pentru energii regenerabile sau taxarea „mono-
polurilor naturale“ au ar`tat c` suntem \nc` departe de 
aceste bune practici, cel pu]in \n sectorul energetic. F`r` 
aceste practici, protejând investi]iile f`cute \n trecut, va 
fi imposibil pentru România s` conving` actorii priva]i s` 
investeasc` \n ]ara noastr`. Nevoia de \nlocuire a activelor 
vechi de producere din surse conven]ionale termo ar 
putea conduce la probleme semnificative \n viitor \n ceea 
ce prive[te securitatea aprovizion`rii, \n special a celei cu 
energie electric`. Aceast` problem` ar trebui s` fie abor-
dat` de c`tre autorit`]i cât mai curând posibil.n
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BRICS face calcule
pentru preluarea
proiectului DESERTEC
Cele cinci state membre ale BRICS – Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud – au consumat \n 2012 
la fel de mult` electricitate ca [i ]`rile din G7 (Statele Unite, Germania, Fran]a, Marea Britanie, Canada, 
Italia [i Japonia), potrivit unui studiu citat de Agen]ia France Presse.

text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK
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|
n ultimii zece ani, consumul de electricitate al 
celor cinci mari economii emergente s-a dublat, 
\n timp ce consumul celor [apte economii indus-
trializate a stagnat, arat` studiul cabinetului 
Enerdata. Anul trecut, BRICS a consumat 6.800 

TWh, la fel ca [i G7, \n condi]iile \n care consumul lor 
era de 3.000 TWh \n 2002. Dar necesarul de electrici-
tate pare s` \ncetineasc` u[or: cre[terea celor cinci 
]`ri a fost de 5% anul trecut, fa]` de o medie de 8% din 
2000 pân` \n 2011. Consumul de energie al BRICS a 
sus]inut cererea mondial` anul trecut, cu o cre[tere 
de 3,7%, fa]` de 1,1% pentru G20.
Tendinţa de \ncetinire a consumului \n 2012 are ca 
principal` explica]ie sc`derea cererii de energie venit` 
din partea Chinei, care a devenit primul consumator 
mondial de energie, dep`[ind Statele Unite. Explica- 
]ia acestei sc`deri, dincolo de condi]iile mondiale ale 
pie]elor de consum, o reprezint` nevoia Chinei de a 
conserva propriile resurse energetice, strategie mar-
cat` [i \n proiec]ia economic` cu care lucreaz` actu-
alul guvern de la Beijing. 
|ncepând cu a doua parte a anului 2010, companiile 
energetice chineze vâneaz` achizi]ia sau asocierea \n 
proiectele energetice pe plan global \n \ncercarea de 
a suplimenta alimentarea economiei chineze cu resur-
se energetice. Noua stategie economic` este mult 
diferit` de abordarea din trecut [i presupune relocarea 
produc]iei \n apropierea materiilor prime [i a resurse-
lor energetice. Nu se mai ia \n calcul, ca pân` acum, 
transportul resurselor energetice [i al materiilor prime 
pân` la loca]ia productiv`. Chinezii au ajuns la conclu-
zia c` relocarea produc]iei este mai eficient` decât 
transportul resurselor, dar [i c` aceast` abordare 

r`spunde tendin]elor expansioniste ale economiei 
chineze, care \ncearc` s` se orienteze c`tre noi pie]e 
\n curs de dezvoltare. Ori cea mai extins` arie cu ase-
menea caracteristici o reprezint` nordul Africii [i Ori-
entul Mijlociu. Nu a fost nevoie decât de un semnal 
pentru ca activitatea de lobby a chinezilor s` fie resim- 
]it` \n aceast` zon` a lumii. Lor li s-au al`turat Brazilia 
[i India, fiecare dintre cele dou` ]`ri având motive 
diferite pentru dezvoltare economic` \n nordul Africii.

DESERtEC, proiectul celui mai mare parc solar, a 
devenit incert pentru europeni... 
Considerat de mul]i speciali[ti o utopie, atât din pers-
pectiv` investi]ional`, cât [i \n ceea ce prive[te 
poten]ialul de absorb]ie a energiei produse pe pia]a 
european`, proiectul DESERTEC a intrat \n aten]ia ]`rilor 
BRICS. Cel mai ambi]ios proiect din domeniul energiei 
solare, amplasat \n nordul Africii [i \n Orientul Mijlociu, 
a avut ca ini]iatori mai multe ]`ri europene, cu Germa-
nia cap de list`. DESERTEC presupune amplasarea a 
milioane de panouri fotovoltaice \ntr-o bun` parte a 
teritoriului arid din nordul Africii [i peninsula Arabia. 
Investi]ia necesar` este uria[`: 400 de miliarde de 
dolari \n 20 de ani, \ns` [i beneficiile ar urma s` fie pe 
m`sur`. Proiectul ar asigura o produc]ie de 18.000 
TWh/an. Practic, energia produs` de imensul parc 
fotovoltaic ar fi \ndeajuns \ncât s` alimenteze \ntreaga 
Europ`, dar [i jum`tate din ]`rile care ar urma s`-l 
g`zduiasc`. Dar are nevoie Europa de atât de mult` 
energie?
|n prezent, exist` proiecte de zeci de mii de MW [i sute 
de miliarde de dolari \n lume, ceea ce dovede[te c` 
energia fotovoltaic` este profitabil`. Valoarea estimat` 
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pentru investi]ia \n proiectul DESERTEC - 400 
miliarde euro – a ridicat \ns` semne de \ntre- 
bare privind capacitatea de recuperare a 
investi]iei. Motivul este relativ simplu: con-
sumul de energie \n Europa este \n continu` 
sc`dere [i, dup` estim`rile speciali[tilor, se 
va men]ine pe acest trend cel pu]in pân` \n 
anul 2020. Acesta este principalul motiv 
pentru care DII (DESERTEC Industrial Initia-
tive) a abandonat temporar strategia de 
export a energiei electrice ob]inute prin 
panouri fotovoltaice din Sahara c`tre Euro-
pa. „Principalele probleme ale acestui pro-
iect sunt rutele de transport [i liniile de 
export, care deocamdat` lipsesc, nici un stat 
european nefiind \n m`sur` s` renun]e la 
propriile capacit`]i de produc]ie \n favoarea 
acesteia“, spune Susanne Nies, coordonato-
rul Departamentului de Politici Energetice 
din cadrul Eurelectric, asocia]ia patronal` a 
produc`torilor europeni de electricitate.

... dar atractiv pentru BRICS
Acesta ar fi motivul pentru care ]`rile euro-
pene [i ini]iatorii programului consider` c` 
DESERTEC este utopic [i a fost folosit \n 

ultimele două luni ca argument de c`tre 
China [i India \n cadrul ac]iunilor de promo-
vare a acestei investi]ii. Departamentul de 
Planificare Economic` [i Expansiune din 
guvernul chinez a prezentat un program de 
investi]ii de 460 milioane dolari prin care 
36 de companii industriale chineze ar urma 
s` fie relocate \ntr-o prim` etap` a 
dezvolt`rii proiectului Desertec \n Egipt, 
Libia [i Tunisia. Lista companiilor ce ar 
urma s` fie relocate este deocamdat` un 
secret cunoscut doar de personalul depar-
tamentului, dar reprezentantul acestuia, 
Xiao Mi Tyug, a precizat c` pentru acest 
transfer este necesar` o produc]ie de ener-
gie de peste 100 TWh/an, ceea ce induce 
ideea unor transferuri [i reloc`ri de indus-
trie grea, siderurgie [i metalurgie.

Exemple similare de reloc`ri industriale dup` 
sursele de energie mai exist` \n lume \n 
de[ertul Mojave din SUA, unde exist` un 
gigantic complex de 354 de MW, format din 
nou` centrale solare autonome care folo-
sesc lumina pentru a supra\nc`lzi aburul 
necesar rotiri i  mai multor turbine 
produc`toare de electricitate. Aceste cen-
trale func]ioneaz` [i noaptea, datorit` siste-
mului eficient de stocare de c`ldur`. Un alt 
proiect se construie[te \n provincia Victoria 
din Australia. Cu o capacitate instalat` de 
154 de MW proiectul este unul dintre cele 
mai mari ale lumii [i va avea mii de panouri 
fotovoltaice dispuse concentric \n jurul unui 
turn acoperit, la rândul lui cu celule solare de 
mare performan]`, ini]ial dezvoltate pentru 
a fi montate pe sateli]i. Panourile reflect` 
lumina soarelui c`tre turn, care produce 
electricitate. Exist` suficiente panouri pentru 
a multiplica energia solar` de 500 de ori. 
Acestea urm`resc mi[carea soarelui pe tot 
parcursul zilei, astfel \ncât pot func]iona la 
performan]e maxime pe toat` perioada 
luminoas`. Costurile proiectului sunt de 420 
de milioane de dolari australieni. n

PAUL vAN SON,
CEO al Desertec Industrial Initiative

33

„Dac` vorbim despre poten]ialul ener-
giei din surse regenerabile ce poate fi 
produs` \n Africa de Nord, doar o parte 
mică poate fi absorbit` \n viitor de pia]a 
european`.“
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RESURSE

Preţul pentru energia 
electric` livrată con-
sumatorilor finali s-a 

redus de la 1 iulie 2013, 
conform unui comunicat al 
Autorităţii Naţionale de 
Reglementare \n Domeniul 
Energiei (ANRE), preluat de 
cotidianul.ro. Aceast` deci-
zie a fost aprobat` pe 21 
iunie de c`tre Comitetul de 
Reglementare [i se refer` 
la energia electrică livrată 
de furnizorii de ultim` instanţă consu-
matorilor casnici şi asimilaţi consuma-
torilor casnici care nu şi-au exercitat 
dreptul de eligibilitate. De asemenea, 
s-a aprobat şi Ordinul nr. 41/2013 pri-
vind Tarifele reglementate la energia 

electrică livrată de furnizorii de ultimă 
instanţă consumatorilor finali care nu 
şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, 
alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi 
consumatorilor casnici, precum şi a 
preţurilor pentru energia reactivă. 

GDF SUEZ Energy România cump`r` Alizeu Eolian 
pentru a dezvolta un parc eolian de 90 milioane euro

G 
DF SUEZ Energy România a achizi]ionat firma de proiect 
Alizeu Eolian, pentru a dezvolta un parc eolian cu o capaci-
tate de 50 MW \n B`leni, jude]ul Gala]i. Investiţia este 

estimată la 90 milioane de euro. Parcul eolian va fi dezvoltat cu 
finan]are par]ial din surse proprii [i restul prin contractarea unui 
credit extern. Compania a finalizat un parc eolian \n jude]ul Br`ila, 
cu o capacitate instalat` de 47,5 MW, fiind prima unitate de acest 
fel a Grupului GDF SUEZ \n România. GDF SUEZ Energy România 
a intrat \n anul 2009 pe pia]a furniz`rii de energie electric` pentru 
clien]ii business.

Pre] mai mic la energia electric` de la 1 iulie
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ANRE a desfiin]at taxele de import 
[i export de energie

Nabucco Gas Pipeline International 
a semnat un acord de cooperare cu 
TANAP

Autoritatea Na]ională pentru Reglementare \n dome-
niul Energiei (ANRE) a renunţat la plata componente-
lor tarifului de transport pentru tranzacţiile transfron-
taliere de import-export al energiei, pentru a stopa 
procedura de infringement demarată de Comisia 
Europeană, conform unui comunicat de pres` prelu-
at de energyonline.ro. „Pentru a stopa procedura de 
infringement demarată \mpotriva României de către 
Comisia Europeană, ANRE a emis astăzi (vineri, 
19 iulie 2013 – n.r.) Ordinul 54/2013 prin care 
s-au corelat prevederile legislaţiei interne cu 
cele ale legislaţiei europene (Regulamentul 
714/2009) \n ceea ce priveşte tranzacţiile transfron-
taliere, renunţându-se la plata componentelor tarifu-
lui de transport pentru tranzacţiile de import-export”, 
se arată \n document.

Nabucco Gas Pipeline International a semnat un 
memorandum de \n]elegere [i cooperare cu Trans 
Anatolian Pipeline (TANAP), prin care cele dou` p`r]i 
se angajeaz` oficial s` colaboreze pentru a dezvol-
ta Coridorul Sudic de Gaze, se arat` \ntr-un comu-
nicat transmis de Nabucco. Conform Memorandu-
mului, NABUCCO [i TANAP vor face schimb de date 
tehnice [i alte informa]ii strategice [i vor coopera 
\n a[a fel \ncât s` sus]in` dezvoltarea ambelor 
proiecte. Memorandumul pune accent [i pe nece-
sitatea diversific`rii rutelor de transport ale gazelor 
naturale \n vederea cre[terii fiabilit`]ii [i 
diversific`rii aprovizion`rii cu gaze naturale a Uniu-
nii Europene [i a Europei  de Sud-Est.

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 2 (17)/2013
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text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCK

Energia eolian` [i energia solar` sunt energiile regenerabile cu cea mai rapid` dezvoltare \n ultimii ani [i cu cel 
mai mare poten]ial de dezvoltare. Se a[teapt` ca \n 2013 energia eolian` s` reprezinte 3,35% din energia global`, 
crescând pân` la 8% \n 2018, iar \n 2060 energia solar` s` ajung` pân` la o treime din necesarul global de energie.

Cl`diri ecologice \n lume

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 2 (17)/2013

T
urbinele eoliene [i panourile solare sunt solu]ii 
viabile pentru alimentarea cu energie a locuin]elor 
individuale. |n ultimul timp, cl`diri celebre din lume 
au \nceput s` instaleze astfel de sisteme pentru 
a-[i asigura energia necesar` din surse verzi.

CASA ALB~, S.U.A.   
|n 1979, pre[edintele Carter, un ecologist convins, a f`cut 
ca pe acoperi[ul Casei Albe s` fie instalate 32 de panouri 
solare. Panourile au fost folosite pentru \nc`lzirea apei. Au 
fost \ndep`rtate \n timpul administra]iei Reagan, din cauza 
lucr`rilor de repara]ii de la acoperi[ [i, din p`cate, nu au fost 
puse la loc. Abia \n 2003 au fost instalate din nou câteva 
panouri fotovoltaice la Casa Alb`, pentru \nc`lzirea apei din 
piscin`. |n 2010, administra]ia Obama a pledat pentru insta-
larea de noi panouri solare pe acoperi[ul cl`dirii. Este vorba 
despre o investi]ie care va produce pân` la 20.000 kW pe an.

 STADIONUL NA}IONAL KAOHSIUNG, TAIWAN
Stadionul, a c`rui form` spectaculoas` imit` un 
dragon, a fost finalizat \n 2009. Având o capaci-
tate de 55.000 de locuri, arena sportiv` este 
dotat` cu mii de panouri solare instalate pe 
acoperi[ [i pe exteriorul cl`dirii. Acestea pot 
produce peste 1,1 milioane de kW de electrici-
tate pe an, de câteva ori mai mult decât este 
necesarul de energie al stadionului. Energia 
excedentar` este transmis` c`tre re]eaua de 
distribu]ie [i de ea beneficiaz` cl`dirile din 
vecin`tate.

TURNUL CIS, ANGLIA   
Turnul CIS este una dintre cl`dirile cele mai cunoscute din Manchester. A 
fost construit \n 1962 [i are 118 m \n`l]ime. |n 2004, a fost supus unui pro-
ces amplu de renovare. Pl`cile de mozaic ce ornau exteriorul turnului au fost  
\nlocuite cu celule fotovoltaice. Acestea pot produce pân` la 180.000 de kW 
de electricitate pe an. La momentul respectiv, era cl`direa comercial` cu cea 
mai mare fa]ad` solar`. De asemenea, pe acoperi[ul cl`dirii sunt instalate 
24 de turbine eoliene care produc 10% din necesarul de electricitate al cl`dirii.

036-037 Economie de energie.indd   36 8/23/13   11:56 AM



37

 AEROPORTUL INTERNA}IONAL DŰSSELDORF, GERMANIA
Aeroportul este al treilea ca m`rime din Gemania, cu un 
trafic de 20,8 milioane de pasageri \n 2012. La sfâr[itul 
anului 2011, Aeroportul Interna]ional din Düsseldorf a trecut 
la folosirea noului s`u sistem solar de energie. Cele 8.400 
de panouri solare sunt instalate la sol, \n perimetrul aeropor-
tului. Suprafa]a lor este egal` cu cea a [ase terenuri de fot-
bal. Pot produce pân` la 2 MW de electricitate pe an, acope-
rind o mare parte din necesarul de energie a aeroportului. Pe 
un monitor din zona de plec`ri sunt afi[ate \n timp real can-
titatea de energie produs` [i cantitatea de dioxid de carbon 
corespunz`toare salvat`.

CASTELUL DUNSTER, ANGLIA   
|n 2008, pe acoperi[ul acestei cl`diri istorice, 
datând din secolul al XI-lea, au fost instalate 
24 de panouri solare. Ele sunt mascate \n a[a 
fel \ncât s` nu afecteze frumuse]ea castelu-
lui. Pot produce pân` la 5.500 de kW pe an. 
|ntr-o zi \nsorit`, energia produs` este sufici-
ent` pentru a acoperi necesarul cl`dirii.

TURNUL STRATA  SE1, ANGLIA   
Numit [i „Isengard“, turnul de 148 de metri 
este una dintre cl`dirile reziden]iale cele mai 
\nalte din Londra. Construc]ia sa a \nceput \n 
2007 [i s-a finalizat \n 2010. Pe acoperi[ul 
cl`dirii sunt instalate trei turbine eoliene cu 
diametrul de 9 metri. Fiecare are capacitatea 
de 19 kW [i \mpreun` pot produce 50 MW de 
electricitate pe an. Aceasta asigur` 8% din 
necesarul de energie a cl`dirii.

 BAHRAIN WORLD TRADE CENTER
Complexul celor dou` turnuri gemene \nalte 
de 240 de metri se afl` \n Manama, Bahrein. 
A fost construit \n 2008 [i este primul zgâ-
rie-nori care cuprinde turbine eoliene \n 
proiectul s`u. Turnurile sunt legate \ntre ele 

prin trei poduri, pe fiecare fiind montat` 
câte o turbin` eolian` cu diametrul de 29 de 
metri. Având fiecare o capacitate de 225 kW, 
pot produce pân` la 1,3 GW pe an, acope-
rind astfel 15% din consumul de energie a 
turnurilor.

 TURNUL PEARL RIVER, CHINA
Cl`direa \nalt` de 310 m este localizat` 
\n Guangzhou, China. Construc]ia sa a  
\nceput \n 2006 [i a fost finalizat` \n 
2011. Este primul zgârie-nori alimentat \n 
exclusivitate cu energia pe care [i-o pro-
duce din surse regenerabile. Turnul are 

patru deschideri care direc]ioneaz` vântul 
c`tre o serie de turbine eoliene verticale. 
Fa]ada sa este acoperit` complet cu 
panouri fotovoltaice. Combinate, cele 
dou` sisteme genereaz` suficient` elec-
tricitate pentru a asigura necesarul de 
energie al cl`dirii.
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Compania AdePlast a surprins pia]a materialelor de construc]ii prin preluarea opera]iunilor brandului german 
de vopsele Düfa, de]inut de grupul Meffert. Care au fost culisele acestei investi]ii, dar [i care sunt a[tept`rile \n 
urm`toarea perioad`, am \ncercat s` afl`m de la dl. Marcel B`rbu], director general AdePlast.

„|n japonez`, cuvântul criz`  
se traduce și prin oportunitate“
interviu de ADRIAN C|L}AN  foto DAN boRZAN

AdePlast este una dintre pu]inele com-
panii române[ti care a \ncheiat anul 
2012 cu rezultate financiare foarte 
bune. Cum se explic`? Ce strategie a]i 
adoptat pentru aceasta?

M.B. 
Dup` p`rerea mea, este vorba 
despre un mix complex, con-

stituit pe urm`toarele valori:
- Calitatea materialelor, care la AdePlast 
s-a p`strat nealterat` \n ultimii an;
- O echip` performant` \n toate compar-
timentele care asigur` func]ionalitatea \n 
parametri maximi a \ntregului mecanism;
- O extindere a echipei comerciale [i 
\mp`r]irea acesteia pe segmente bine 
determinate, cu obiective clare [i politic` 
adaptat` tipului de abordare;
- O investi]ie sus]inut` \n marketing, ceea 
ce a dus la o bun` vizibilitate a brandului;
- O campanie de investi]ii de mare am-

ploare, care \ncepe s`-[i arate roadele \n 
cele din urm`. |n limba japonez`, cuvântul 
criz` se traduce [i prin oportunitate, fapt 
avut mereu \n vedere \n momentul sta-
bilirii strategiei investi]ionale pe termen 
scurt, mediu [i lung. Sintetizând \n dou` 
cuvinte: VIZIUNE [i MUNC~!
Ultima „lovitur`“ care a uimit pia- 
]a materialelor de construc]ii este pre-
luarea opera]iunilor brandului german 
de vopsele Düfa, de]inut de grupul 
Meffert. Pute]i detalia culisele [i pers-
pectivele acestei noi investi]ii? 

M.B. 
Tocmai aminteam cât de 
important` este viziunea pe 

termen mediu [i lung \n dezvoltarea unei 
companii. Având o facilitate de produc- 
]ie \n Oradea (una din cele mai tehnolo-
gizate din România) [i una \n construc]ie 
la Ploie[ti, am considerat c` \n anul 2013 

trebuie s` devenim un juc`tor important 
[i \n acest domeniu al materialelor de con- 
struc]ii. |n acest context, am cercetat 
pia]a [i am \ncercat s` ne apropiem de 
o firm` cu tradi]ie \n segment, Meffert 
potrivindu-se ca o m`nu[` \n puzzle-ul 
ce \l avem de construit. Având know 
how, notorietate atât pe pia]a intern`, 
cât [i pe pie]ele interna]ionale, dar mai 
ales având o echip` de profesioni[ti cu 
care am putut colabora minunat, reu[ind  
\ntr-un termen scurt s` punem la punct 
toate detaliile acestei colabor`ri, Meffert 
s-a dovedit \nc` din start un partener 
de n`dejde pentru ceea ce dorim s` 
construim \n acest segment. Ast-
fel, \n fabricile AdePlast se vor produ- 
ce anumite game de produse atât pen- 
tru pia]a intern`, cât [i pentru  
pia]a de export, unde Meffert are o pozi- 
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]ie consolidat`. Pentru \nceput, vom 
produce doar dispersii pe baz` de ap`, 
urmând ca, \n faza a doua, s` diversific`m 
gama [i s` intr`m pe pia]a dispersiilor pe 
baz` de solvent.
Care este valoarea noilor investi]ii? 

M.B. 
Numai pe segmentul lacurilor 
[i vopselelor, investi]iile, care 

se vor realiza \n dou` etape, se cifreaz` 
la suma de 6.000.000 de euro. |n afar` 
de aceste investi]ii, componenta de mar-
keting va cânt`ri, de asemenea, greu \n 
valoare, \ntrucât, dup` cum am spus, 
viz`m un loc \n primii trei produc`tori 
din segment. |n afar` de aceast` investi- 
]ie \n segmentul de umede, dup` cum se 
[tie, AdePlast a deschis fabrica de mor- 
tare uscate de la Roman, o investi]ie care 
s-a ridicat la peste 12,5 milioane de euro, 
dar [i dou` fabrici de polistiren — una la 
Oradea, care produce din 15 aprilie, [i 
una la Roman, care produce din 1 iunie —, 
investi]ii care s-au ridicat la peste 8 mili-
oane de euro. A[a cum se poate observa, 
\n perioada de recesiune la nivel mondial, 
recesiune care afecteaz` [i România, 
AdePlast alege s` investeasc` peste 22 
milioane de euro \n tehnologie de ultim` 
or`, ar`tând c` o firm` româneasc` con-
cureaz` cu succes cu competitori de talie 
mondial` din segment.
Se [tie c` vede]i amploarea afacerii 
AdePlast ca pe o dezvoltare durabil̀ , cu 
o important  ̀component  ̀de protec]ie 
a mediului. |n ce constau proiectele [i 
investi]iile „verzi“ ale companiei dvs.?

M.B. 
AdePlast investe[te \n teh-
nologie de ultim` or` sume 

substan]iale, manifestând o aten]ie deo-
sebit` \n ceea ce prive[te atât protejarea 
mediului \nconjur`tor, cât [i a cantit`]ilor 
de energie absorbite din re]ea. 
Sunte]i considerat un manager „one 
man show“, care controleaz` totul 
[i vrea s` verifice totul. Este acesta 
singurul secret al succesului afacerii 
AdePlast sau mai sunt [i altele? 

M.B. 
„One man show“ \ntr-o com-
panie po]i fi pân` când se 

atinge un anumit nivel. Dup` acest mo-
ment trebuie s` delegi, altfel nu po]i aco-
peri paleta mare [i variat` de probleme 
care apare \ntr-o astfel de entitate. |n 
acest moment avem, cu tot cu facilit`]ile 
\n construc]ii, 8 fabrici care vor fi printre 
cele mai mari din estul Europei. Pentru 
a avea succes este nevoie de o echip` 
foarte performant`, la care eu \mi voi asu- 

ma rolul de dirijor. Din fericire, dup` o pe- 
rioad` intens` de c`ut`ri, am reu[it s` for- 
mez o echip` de profesioni[ti, fiecare 
pe sectorul s`u de activitate care, a[a 
cum se vede \n cifre, d` randament. Ca 
s` folosesc o expresie mult folosit`, \mi 
doresc s` fiu un manager juc`tor \ntr-o 
echip` de oameni valoro[i [i sunt convins 
c` doar \mpreun` vom reu[i s` ajungem 
acolo unde ne-am propus, adic` num`rul 
1 \n segment.
Cum a \nceput AdePlast \n România? 
De ce a]i ales s` v` \ntoarce]i \n Româ-
nia [i s` intra]i pe pia]a materialelor 
de construc]ii?

M.B. 
Aceast` \ntrebare \mi aduce 
zâmbetul pe buze \ntrucât, 

uitându-m` \n urm`, la \nceputuri, \mi dau 
seama ce evolu]ie spectaculoas` am \n- 
registrat de-a lungul anilor. Am plecat de 
jos, fiind la \nceput meseria[ pe [anti-
er, apoi [ef de echip` [i ajungând ca, 
aproape de finalul aventurii externe, s` 
am \n subordine peste 12 echipe de 
meseria[i. Se lucra de luni pân` duminic`, 
iar la sfâr[it de s`pt`mân`, banii se \m- 
p`r]eau. La acel moment mi-am dat 
seama c`, de fapt, eu eram antrepreno-
rul, de[i pe statul de plat` nu se vedea 
acel lucru. |n acel moment am decis c` 
sunt capabil s` fiu propriul meu [ef \n 
via]`. Am venit \n România, am investit 
pentru \nceput o sum` suficient` al`turi 
de al]i 4 parteneri, pe care i-am pierdut 
pe drum de-a lungul vremii. Nu a fost 

u[or. Am pl`tit sume mari c`tre cei ce 
mi-au fost asocia]i, r`mânând ac]ionar 
unic. Atunci a \nceput explozia AdePlast. 
Aceast` explozie \nseamn` mult` nebu-
nie, viziune, dar, cel mai important, \n- 
seamn` foarte mult` munc`. {i ambi- 
]ie. Nu vreau s` par infatuat, dar nu cred c` 
sunt n`scut pentru locul 2. Scopul final al 
tuturor activit`]ilor mele este s` fiu locul 1. 
A existat, desigur, un moment greu al 
drumului c`tre pozi]ia de vârf pe care 
AdePlast o are \n acest moment. Care 
a fost acesta?

M.B. 
Nu cred c` exist` drumuri 
de ascensiune f`r` greut`]i. 

Greut`]ile sunt acele lucruri pe care le vezi 
când \]i iei ochii de la scopul t`u. {i eu \mi 
urm`resc scopul cu \nc`p`]ânare. Deci tot 
ce mi s-a \ntâmplat pân` acum \n via]` nu 
m-a f`cut decât s` fiu mai puternic. 
Dar momentul pe care \l considera]i 
de succes [i pe care l-a]i vrea repetat? 

M.B. 
Nu exist` un maximum pe 
care s`-l vreau repetat. |mi 

doresc o succesiune de maximumuri 
[i sunt hot`rât s` le ating. Anul 2013, 
cu siguran]`, va fi un maximum pentru 
AdePlast, uitându-m` \n urm`. Dar, pri-
vind \nainte, trebuie, de fapt, s` fie un 
minimum.
Sunt voci care spun c` evolu]ia pie- 
]ei de gen din România, \n contextul 
crizei financiare, va urma, \n 2013, un 
tipar aparte fa]` de al altor ]`ri euro-
pene. Crede]i c` sunt estim`ri reale?
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M.B. 
Cred c` anul 2013 va fi un 
an bun. De[i banii sunt blo-

ca]i, pentru c` România trebuie s`-[i 
respecte pl`]ile angajate, segmentul de 
mici proiecte \[i va face sim]it` prezen- 
]a. De asemenea, segmentul de renov`ri 
va avea o pondere important` \n activita- 
tea de construc]ii. Termoizolarea va 
continua, chiar dac` prim`riile nu mai 
au fonduri. Oamenii sunt din ce \n ce 
mai con[tien]i de necesitatea realiz`rii 
casei pasive. Vom vedea la sfâr[itul 
anului dac` estim`rile sunt reale. Româ-
nia mai are mult de recuperat fa]` de 
anumite ]`ri din Europa.
Cu alte cuvinte, cum vede]i evolu]ia 
pie]ei de adezivi [i vopsele?

M.B. 
Nu cred c` pia]a \n ansam-
blu va avea varia]ii specta-

culoase fa]` de anii anteriori. Nu exist` 
premise pentru a sus]ine acest lucru. |n 
schimb, se vor rea[eza juc`torii \n pia]`. 
Cei care nu au investit sau au restructu-
rat, ducând afacerea pe minimum, cred 
c` vor avea probleme reale. Pia]a nu va 
cre[te. Se va redistribui.
A]i avut preg`tit` o strategie de criz` 
[i \n ce a constat ea? 

M.B. 
A[a cum r`spundeam [i la 
prima \ntrebare, strategia 

de criz` a constat \n munc` [i program 
investi]ional. {i se pare c` a fost o 
strategie bun`.
Ce cot` de pia]` ave]i \n prezent? Cât 
din produc]ie exporta]i [i unde?

M.B. 
|ntrucât nu exist` o rapor-
tare riguroas` \n aceast` 

pia]` \n care func]ion`m, prefer s` 
nu m` hazardez [i s` arunc o cifr`. 
Categoric, din punct de vedere al 
tonajului [i al cifrei de afaceri sun-
tem cel mai mare produc`tor român 
[i pe locul 1 sau 2, dac` includem [i 
colo[ii interna]ionali. Din p`cate, ei 
raporteaz` la nivel de grup (incluzând 
[i afaceri colaterale), ceea ce nu ne 
permite o evaluare exact` a performan- 
]elor \n context. Export`m \n Republica 
Moldova, Europa de Vest, Grecia [i pu- 
]in pe continentul african.
Care este segmentul de produc]ie 
care vine cu aportul principal \n cifra 
de afaceri a AdePlast? Va schimba pre-
luarea Düfa aceast` balan]` [i cum?

M.B. 
Segmentul principal al acti-
vit`]ii AdePlast \l reprezint` 

mortarele uscate. Urmeaz` polistirenul 
[i apoi produsele umede. De la prelu-

area Düfa nu a[tept`m s` se schimbe 
balan]a. Aceast` afacere trebuie s` se 
consolideze [i s` produc`. Noi avem 
a[tept`ri mari, pe m`sura ambi]iilor 
noastre. Unde vom ajunge? Vom vedea.
Care este ]inta AdePlast pentru 
2013? 

M.B. 
R`spunsul este simplu. 
Am bugetat o cre[tere de 

minimum 30% a cifrei de afaceri \n 2013 
fa]` de 2012. Aceast` cre[tere trebuie 
s` vin` din redistribuirea pie]ei de profil, 
[i nu din cre[terea acesteia. 
Lua]i \n calcul o reinvestire a profi-
tului \n noua component` a activit`- 
]ii [i care este valoarea pe care o 
ave]i \n vedere? 

M.B. 
Avem \n studiu posibilitatea 
investirii \ntr-un domeniu 

conex activit`]ii noastre. Momentan facem 
calcule. Când va fi momentul, vom anun- 
]a. Oricum, sper`m s  ̀fie o surpriz  ̀pl̀ cut` 
pentru toat` lumea.
Ve]i deschide noi unit`]i de produc- 
]ie sau ave]i proiecte de extindere 
[i retehnologizare a capacit`]ilor 
existente?

M.B. 
|n acest moment, avem \n 
construc]ie sau \n probe 

tehnologice patru noi unit`]i de produc- 
]ie. Este vorba despre dou` fabrici de polis-
tiren, o fabric` de mortare uscate [i una de 
vopsele [i tencuieli. Dup` ce vom finaliza 
aceste proiecte, vom vedea ce urmeaz`.
{tiu c` AdePlast nu a beneficiat de 
ajutoare de la stat sau de alte facili- 
t`]i contractuale. V` gândi]i \n viitor 
[i la atragerea de fonduri europene 
pentru dezvoltarea de noi proiecte?

M.B. 
De gândit ne-am gândit \n- 
totdeauna. Am [i aplicat 

pentru o serie de astfel de proiecte. Din 
p`cate, noi, marii contribuabili români, 
nu suntem eligibili, se pare, \n a atra-
ge astfel de fonduri. De ce? Cred c` 
aceast` \ntrebare ar trebui adresat` 
c`tre forurile care ne conduc.
Exist` ni[te calit`]i indispensabile 
pentru a fi un manager de succes?

M.B. 
Voi enumera câteva calit`]i 
ale unui manager pe care eu 

le identific ca fiind similare cu succesul: 
viziune, dorin]` de munc` [i autodep`[ire, 
leadership, capacitate de munc`, d`ruire.
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ECONOMIC~ CE AU LOVIT EUROPA |N ULTIMII CINCI ANI, AL~TURI

Cum arat` pia]a de energie din Europa dup` cinci ani de 
criz` economic`?

A.L.  |n perioada dintre anii 2000 [i 2008, Europa a bene-
ficiat de rate de cre[tere considerabile, \ntr-un context 

de accelerare a ritmului investi]iilor realizate [i de disponibilita-
te crescut` a \mprumuturilor. Pentru pia]a de energie din Euro-
pa, aceast` perioad` prosper` s-a tradus \n a[tept`ri de cre[teri 
considerabile ale consumului [i ale pre]urilor pentru urm`toarele 
decenii, ridicând semne de \ntrebare cu privire la posibilitatea 
de acoperire a cererii industriale [i a consumatorilor casnici, \n 
viitor. Pe de alt` parte, chestiunile politice transna]ionale dintre 
Ucraina [i Rusia, legate de gazele naturale, au generat nelini[ti 
\n rândul mai multor ]`ri europene cu privire la dependen]a lor 
de importuri. Trebuie s` ]inem cont de faptul c` Rusia furnizeaz` 
aproximativ un sfert din gazele naturale consumate \n Uniunea 
European` [i aproximativ 80% din aceste exporturi str`bat 
conducte de pe teritoriul Ucrainei \nainte de a ajunge \n Europa. 
Toate aceste aspecte au adus siguran]a aprovizion`rii \n lumina 
reflectoarelor, declan[ând dezbateri cu privire la necesitatea 
investi]iilor \n infrastructura energetic` [i \n construirea de noi 
capacit`]i de produc]ie. Mari companii de utilit`]i europene [i-au 
asumat aceast` responsabilitate [i au antrenat capitaluri impor-
tante \n aceste procese complexe de investi]ii, analizând dura-
ta de via]` a centralelor [i num`rul viitor de ore de func]ionare. 
|n tot acest timp, angajamentul Europei de a cre[te eficien]a 
energetic` [i de a reduce emisiile de dioxid de carbon, prin 
adoptarea pachetului legislativ „Energie – Schimb`ri Climatice“ 
\n 2009, a stabilit obiective ambi]ioase, cunoscute [i ca ]intele 
20-20-20: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de ser` 
fa]` de nivelul din anul 1990, atingerea unui nivel de acoperire 
a 20% din consumul de energie din surse regenerabile [i \mbun`-
t`]irea cu 20% a eficien]ei energetice \n Uniunea European`. 
Cu toate acestea, \n ciuda a[tept`rilor ridicate, \n anumite state 

membre cererea s-a plafonat sau chiar a sc`zut. Criza financiar` 
[i \ncetinirea economic` ce au lovit Europa \n ultimii cinci ani, 
al`turi de m`surile de eficien]` energetic` pentru reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon, au remodelat cererea de energie. 
|n ceea ce prive[te oferta, schemele de sprijin atractive pentru 
dezvoltarea rapid` a energiei regenerabile, corelate cu decizia 
de renun]are la anumite capacit`]i de produc]ie nuclear` dup` 
incidentul de la Fukushima, au contribuit la o dezvoltare consi-
derabil` a capacit`]ilor de produc]ie de energie din surse rege-
nerabile \n toat` Europa, contribuind la o sc`dere a emisiilor de 
CO₂ [i la o reducere a orelor de func]ionare pentru centralele 
pe baz` de gaze naturale [i c`rbune. Aceste dezvolt`ri recente 
determin` acum alte preocup`ri legate de posibilitatea acope-
ririi vârfurilor de consum, punând sub semnul \ntreb`rii compe-
titivitatea surselor tradi]ionale de energie primar`, subliniind 
nevoia de flexibilitate, de acceptabilitate social` a noilor proiec-
te [i de protec]ie pentru consumatori. Prin urmare, aceast` 
paradigm` a cererii [i ofertei \n Europa a adus o relaxare pe 
termen scurt \n leg`tur` cu siguran]a aprovizion`rii, dar a afec-
tat considerabil proiectele de investi]ii pe termen lung, la care 
companiile de utilit`]i au contribuit masiv. Acum, pia]a a intrat 
\ntr-o etap` de saturare. O alt` schimbare important` ce trebu-
ie subliniat` pe pia]a de energie este tendin]a de integrare a pie-
]elor na]ionale, cu scopul de a spori avantajele de pre] [i de 
capacitate, prin noi interconexiuni, dezvoltarea de hub-uri de 
gaze naturale [i cuplarea pie]elor de electricitate (ca \n cazul 
Fran]ei, Belgiei, Germaniei [i Olandei). Acum, aceste noi reali-
t`]i care redeseneaz` pia]a de energie eviden]iaz` nevoia unei 
politici adecvate de reglementare european` [i de cooperare 
\ntre statele membre, cu scopul de a asigura aprovizionarea, 
competitivitatea [i respectul pentru mediu. 
Ce fel de schimb`ri structurale a suferit consumerismul 
energetic [i cum a f`cut fa]` GDF SUEZ acestor schimb`ri?

Care sunt perspectivele pie]ei europene de energie \n actualul context econo- 
mic, dar [i cât de diferit` este pia]a româneasc` de celelalte pie]e europene? 
Sunt \ntreb`ri al c`ror r`spuns \l ve]i afla \n interviul cu Amaury Lamarche, 
Director Direc]ie Energy Management  GDF SUEZ Energy România.

interviu realizat de CAROL POPA
foto DAN BORZAN

„Ne concentr`m pe men]inerea unui nivel 
ridicat de satisfac]ie a clien]ilor, prin 

dezvoltarea de servicii moderne [i inovatoare “
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A.L. Nu sunt sigur c` ar trebui s` consider`m c` \n ultimii 
ani consumerismul energetic a avut de suferit, dar 

este adev`rat c` a trecut prin schimb`ri structurale. De la o pia]` 
\n care furnizorii aveau oarecum exclusiv responsabilitatea de a 
asigura siguran]a sistemului, intr`m acum \ntr-o perioad` \n care 
consumatorul are o responsabilitate crescut` \n gestionarea 
propriului consum. Consecin]ele acestui fapt pot fi rezuma-
te \n patru puncte esen]iale. 
|n primul rând, pie]ele au intrat \ntr-o faz` de dereglementare, 
mai avansat` \n unele ]`ri \n compara]ie cu altele, dar cu to]ii  
vom ajunge acolo. |n prezent, consumatorii pot  alege s` treac` 
de la un furnizor la altul [i pot decide asupra unor clauze impor-
tante din contractul lor. Pentru a r`spunde acestei noi tendin]e, 
GDF SUEZ, prin experien]a sa vast` de trading [i management 
de portofoliu pe pia]a european`, \[i adapteaz` ofertele nevoilor 
clien]ilor s`i. Ast`zi, peste tot \n Europa, \n func]ie de apetitul 
de risc al consumatorilor finali, definim produse care s` cores-
pund` nevoilor lor.
|n al doilea rând, produc]ia de energie devine din ce \n ce mai 
descentralizat`. Proiecte mici, de câ]iva kWh, \nlocuiesc proiec-
tele mari, de mul]i GWh. Toat` lumea \[i 
dore[te acum panouri solare pe acope-
ri[, turbine eoliene \n spatele casei, 
pompe de c`dur`… Prin prezen]a sa pe
\ntregul lan] valoric, echipele comerciale 
lucreaz` \n strâns` colaborare cu compa-
nii de inginerie afiliate ale GDF SUEZ, 
recunoscute pentru expertiza lor solid`. 
|n al treilea rând, exist` o tendin]` evi-
dent` c`tre consumul inteligent, ca o 
consecin]` a responsabilit`]ii crescânde 
a consumatorului final cu privire la con-
sumul s`u. Pentru a r`spunde acestei 
evolu]ii, GDF SUEZ \ncearc` s` fac` fa]` noilor provoc`ri \n 
inova]ie, prin dezvoltarea centrelor sale de cercetare dedicate, 
dar [i prin \ncurajarea dezvolt`rii de proiecte locale \n interiorul 
companiei. 
|n al patrulea rând, este clar c` accentul trebuie pus pe eficien-
]a consumului. Principalul obiectiv al GDF SUEZ, pe o pia]` ca 
România, unde pre]urile la energie tind s` creasc`, este s` se 
concentreze pe managementul facturilor de energie ale clien-
]ilor s`i, pentru a le sprijini competitivitatea pe o pia]` cu multe 
provoc`ri [i a r`spunde cererilor de energie [i \n viitor. 

Care sunt principalele schimb`ri \n comportamentul consu-
matorilor, atât \n consumul casnic, cât [i \n cel industrial?

A.L.  |n luna mai, Eurostat a f`cut publice date care arat` c` 
pre]ul mediu pentru electricitate \n prima jum`tate a 

anului a crescut cu 6,6% \n compara]ie cu anul trecut, pentru 
clien]ii casnici, [i c` toate ]`rile, cu excep]ia Ungariei, Finlandei 
[i Suediei, au fost afectate. Mai mult decât atât, pre]ul gazelor 
naturale pentru segmentul clien]ilor casnici a crescut, \n medie, 
cu 10,3% \n toate ]`rile membre, cu excep]ia Sloveniei. |n acest 
context, clien]ii din segmentul reziden]ial \ncearc` s`-[i optimi-

zeze facturile de energie prin c`utarea unor alternative mai 
bune, prin investi]ii \n echipamente eficiente energetic sau prin 
izolarea termic` a locuin]elor. |n ceea ce prive[te segmentul 
industrial, clien]ii acord` o aten]ie mai mare facturii lor de 
energie, deoarece aceasta reprezint` o real` surs` de compe-
titivitate. Consumatorii doresc mai mult` vizibilitate asupra 
viitorului, prin reducerea riscului de pre] sau maximizându-[i 
oportunit`]ile prin pre]uri fixe sau indexate. Aceast` nou` 
situa]ie accentueaz` responsabilitatea consumatorilor, care 
devin mai activi [i mai informa]i, mai ales \n contextul \n care 
internetul [i social-media iau amploare. Mai mult decât atât, 
chiar dac` pre]ul este unul dintre elementele centrale care 
influen]eaz` decizia consumatorilor, ace[tia au, de asemenea, 
a[tept`ri mai mari de la furnizorii lor \n leg`tur` cu serviciile 
de customer care.

Cum se raporteaz` GDF SUEZ Energy România la schimb`-
rile din comportamentul consumatorilor [i cum afecteaz` 
compania aceste schimb`ri?

A.L.   GDF SUEZ Energy România 
monitorizeaz` \n mod constant 

satisfac]ia clien]ilor s`i [i dore[te s` le 
ofere acestora servicii de prim` clas`, 
apelând la canalele moderne de comuni-
care [i asigurând o gestiune eficient` a 
cererilor venite din partea clien]ilor. 
Apartenen]a la un grup energetic prezent 
la nivel mondial permite, de asemenea, 
sinergii cu alte ]`ri [i posibilitatea dezvol-
t`rii unor idei de succes. Pe plan intern, 
acest lucru \nseamn` un management 
eficient al proceselor de business [i ali-
nierea procedurilor [i a documentelor 

contractuale, dar [i adaptarea noilor oferte la schimb`rile de pe 
pia]` [i la nevoile clien]ilor. 

De doi ani face]i parte din conducerea executiv` a
GDF SUEZ Energy România. Cum este pia]a de energie din 
România \n compara]ie cu alte ]`ri europene reprezentate 
de GDF SUEZ?

A.L.    |nainte de a veni \n România, am lucrat \n Benelux [i 
Italia, iar ceea ce pot s` spun este c` pia]a româneasc` 

de energie este una plin` de provoc`ri. Calendarul de cre[tere 
a pre]ului gazului intern, dereglementarea, implementarea unui 
cod al re]elei, dezvoltarea unei platforme de tranzac]ionare 
lichide sunt doar câteva exemple de proiecte \n curs de dezvol-
tare [i \n care GDF SUEZ Energy România, cu experien]a grupu-
lui de pe alte pie]e, este implicat`. România trebuie s` depun` 
eforturi \n continuare pentru a fi la nivelul standardelor europe-
ne. Prin urmare, este important s` \n]elegem c` aceste procese 
de dezvoltare trebuie abordate metodic, [i nu simultan, [i 
separat, c`ci ele sunt interconectate [i afecteaz` \n mod consi-
derabil beneficiarul final, consumatorul. Un punct forte al pie]ei 
române[ti este c` rela]iile [i principiile contractuale au o puter-
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|n prezent, consumatorii pot 
alege s` treac` de la un fur-
nizor la altul [i pot decide 
asupra unor clauze impor-
tante din contractul lor.
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nic` dimensiune comercial` \n România, urm`rind maximizarea 
situa]iilor win-win [i construirea de parteneriate puternice \ntre 
furnizori [i clien]i. Acesta este un aspect care, câteodat`, este 
uitat \n alte regiuni care trec prin schimb`ri structurale puterni-
ce. Dinamica este asociat` cu nevoia intens` de capitaluri pe 
termen lung, a[a cum am spus mai devreme, ceea ce ar trebui 
s` se traduc` \n strategii pe termen lung [i colaborare \ntre p`r-
]ile implicate. 

De ce schimb`ri are nevoie pia]a româneasc` pentru a 
beneficia de mecanisme competitive, eficiente pe pia]a de 
energie?

A.L.    România trebuie s` se alinieze \n continuare la stan-
dardele europene legate de concuren]a \ntre juc`tori 

[i de protec]ia consumatorului, printr-o transparen]` crescând` 
[i prin liberalizarea progresiv` a pre]urilor la energie. Pia]a loca-
l` ar trebui s` asigure, de asemenea, un cadru legal stabil pentru 
regulile [i nevoile tuturor juc`torilor, printr-o mai mare predictibi-
litate, o strategie pe termen lung, o preocupare crescut` pentru 
maximizarea calit`]ii serviciilor oferite clien]ilor [i o monitoriza-
re continu` a evolu]iilor de c`tre autorit`]ile de reglementare 
locale. Acest cadru ar trebui s` garanteze un echilibru adecvat 
\ntre risc [i beneficii \n compara]ie cu alte ]`ri.

Care sunt cele mai importante proiecte energetice pe care 
ar trebui s` le dezvolte România \n viitor, din perspectiva 
strategiei energetice na]ionale?

A.L.    |n timp ce se bucur` de resurse rare [i de un mix ener-
getic diversificat, România trebuie s` fac` fa]` câtorva 

provoc`ri importante \n sectorul energetic, cum ar fi p`strarea 
la un nivel acceptabil a dependen]ei sale de importul de surse 
primare de energie, atingerea ]intelor na]ionale asumate pentru 
respectarea legisla]iei europene \n ceea ce prive[te eficien]a 
energetic`, emisiile de CO₂, produc]ia de energie regenerabil` 
[i men]inerea unui nivel al pre]urilor la energie acceptabil atât 
pentru consumatorii casnici, cât [i pentru industrie. Pentru 
abordarea acestor chestiuni, GDF SUEZ Energy România, al`turi 
de actori energetici importan]i din ]ar`, a lansat anul trecut 
asocia]ia numit` ARPEE (Asocia]ia Român` pentru Promovarea 
Eficien]ei Energetice) [i a lansat grupuri de lucru pentru a g`si 
solu]ii practice pentru a reduce dependen]a energetic` \n Româ-
nia, pentru a spori competitivitatea economic` [i a asigura o 
dezvoltare durabil`.

Care sunt principalele axe strategice ale GDF SUEZ Energy 
România pe termen scurt [i lung? 

A.L.    Prioritatea noastr` este s` investim \n mod constant 
\n modernizarea re]elei de distribu]ie de gaze pentru 

cre[terea siguran]ei \n alimentarea cu gaze naturale a clien]ilor 
no[tri. Astfel, aproximativ 70% din bugetul anual de investiţii al 
filialei de distribuţie este alocat lucr`rilor de modernizare a 
reţelei. Cealaltă parte de 30% din bugetul anual de investiţii este 
dedicat` extinderii reţelei de distribuţie, noilor distribuţii de gaze 
naturale şi moderniz`rii echipamentelor. Peste 400 de milioane 

de euro au fost investite, \n acest sens, de la privatizare \n reţea-
ua de distribuţie şi vom continua efortul investiţional. Pe partea 
comercial`, ne concentr`m pe men]inerea unui nivel ridicat de 
satisfac]ie a clien]ilor, prin dezvoltarea de servicii moderne [i 
inovatoare. Ne propunem s` dezvolt`m vânz`rile de electricita-
te pentru clien]ii business [i ofertele de servicii energetice 
pentru gospod`rii. |n plus, de când exist` pe pia]` centrale ter-
mice pe gaz foarte eficiente, GDF SUEZ Energy România, prin 
expertiza sa ampl`, inten]ioneaz` s` fie un juc`tor activ \n \nlo-
cuirea echipamentelor \nvechite cu altele noi [i mai performan-
te. |n acest sens, ne propunem s` ne sprijinim clien]ii \n optimi-
zarea facturilor de energie pentru p`strarea competitivit`]ii 
businessurilor [i accesibilitatea energiei. O alt` ax` strategic` 
de ac]iune a GDF SUEZ Energy România este dezvoltarea de 
proiecte viabile de produc]ie a energiei, adresând provoc`rile 
pie]ei \n ceea ce prive[te re\nnoirea capacit`]ilor de produc]ie, 
dar [i pentru a ne consolida pozi]ia \n domeniul energiilor rege-
nerabile. Un important pas c`tre atingerea acestei ]inte a fost 
deja f`cut prin dezvoltarea parcului eolian Br`ila Winds, din 
Gemenele, opera]ional din decembrie 2012, iar un al doilea 
proiect eolian se afl` \n construc]ie \n acest moment, la Băleni, 
\n jude]ul Gala]i.

EMISIILOR DE DIOXID DE CARBON, AU REMODELAT CEREREA DE ENERGIE“
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entru a ob]ine satisfac- 
]ia clien]ilor s`i, dar [i 
satisfac]ia personal` a 
angaja]ilor, Tehnomat 
a implementat un Sis-
tem de Management 
Integrat – Calitate - 

Mediu, S`n`tate [i Securitate Ocupa- 
]ional` care este men]inut [i \mbun`t`]it 
continuu \n conformitate cu cerin]ele 
standardelor: SR EN ISO 9001:2001, SR 
EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 
18001:2008. Este un sistem de mana-
gement ce permite companiei s` se 
asigure c` fiecare proiect este urm`rit 
pas cu pas de c`tre un [ef de proiecte, 
oferind astfel clientului posibilitatea de 
a avea un singur interlocutor prin care 
s` cunoasc` \n orice moment date de-
spre planningul, stadiul [i evolu]ia pro-

iectului. De asemenea, interesul con-
stant al companiei pentru promovarea 
responsabilit`]ii fa]` de mediu [i secu-
ritate \n munc` este concretizat prin 
implementarea ISO 18001 [i 14001 din 
anul 2012.
Care au fost principalele dificult`]i 
cu care v-a]i confruntat la „debut“?

D.D. 
Compania Tehnomat a fost 
\nfiin]at` \n 1998 [i \n anul 

2000 a intrat \n grupul Fabricom. |n acel 
moment, cele mai mari probleme erau 
date de inexisten]a respectului fa]` de 
termenele asumate din partea furnizo-

rilor. Era o regul` general` \n a nu res-
pecta termenele [i a recunoa[te acest 
lucru. Din acest motiv noi eram \ntot-
deauna \ntre ciocan [i nicoval`, lucrând 
exclusiv pentru pia]a francez`, care nu 
putea \n]elege acest gen de atitudine.
Din anul 2009 v` bucura]i de o 
ascensiune permanent` privind cifra 
de afaceri. C`rui fapt i se datoreaz` 
acest lucru?

D.D. 
Din 2009 pân` \n prezent, 
Tehnomat [i-a triplat cifra 

de afaceri, ajungând de la 2 milioane de 
euro, \n acel an, la 6,1 milioane de euro 

ZOOM
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text SIMONA GEORGESCU foto TEHNOMAT

Tehnomat este furnizor de solu]ii pentru linii [i sta]ii de asamblare automatizate pentru unele dintre cele 
mai mari companii de pe pia]a mondial`, focalizându-[i activitatea \n special pe industria produc`toare 
de componente de automobile. Dorin David, Director General Tehnomat, ne-a oferit un interviu \n care 
ne vorbe[te despre activitatea companiei [i despre importan]a respect`rii termenelor.

Produc`tor de sisteme de
asamblare [i ma[ini speciale

TEHNOMAT –

TEHNOMAT este o companie româneasc` \nfiin]at` \n anul 
1998.
|n mai 2000, Fabricom Group a cump`rat 50% din capitalul 
social al firmei [i a \nceput un nou stadiu de dezvoltare.
|ncepând cu anul 2009, Fabricom Systemes d’Assemblage 
de]ine 100% din capitalul social.
Din 2000 [i pân` \n prezent, Tehnomat a continuat s` se 
dezvolte [i s` \[i diversifice activit`]ile [i competen]ele.
|n 2004, s-a \nfiin]at filiala de la Piteşti, iar \n anul 2006 cea
de la Ia[i. |ncepând cu 2011 s-a deschis o filial` [i \n
Timi[oara.
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DORIN DAVID,  
Director General

SCURT ISTORIC TEHNOMAT
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\n 2012. Cre[terea cifrei de afaceri din 
ultimii trei ani s-a datorat deschiderii 
c`tre pia]a intern`, pe care pân` atunci 
nu o cuno[team.
Pute]i s` ne oferi]i o prezentare mai 
ampl` a domeniului de activitate al 
companiei Tehnomat?

D.D. 
Domeniul nostru de activitate 
const` \n realizarea de 

ma[ini speciale destinate industriei auto, 
adic` vorbim despre linii de asamblare 
pentru diverse echipamente auto, cum 
ar fi motoare, cutii de vitez`, faruri, pano-
uri de bord etc. Practic, tot ceea ce se 
asambleaz`  \ntr-un autovehicul.
Care sunt principalii clien]i [i ce 
tipuri de servicii le oferi]i acestora?

D.D. 
|n meseria noastr`, clien]ii 
solicit` \ncredere, [i acest 

lucru se dovede[te \n timp. De aceea, 
Tehnomat are \n panel, \n medie, 15-20 
de clien]i. Cu un client \ncepem discu- 
]iile azi [i concretiz`m primele afaceri 
mai consistente dup` 2-3 ani. Principa-
lii no[tri clien]i \n 2012 au fost: Valeo, 
PSA, Peugot, Citroën, Continental, TRW, 
Inergy.
De]ine]i o hal` industrial` \n Piata 
1 Mai din Cluj, \n zona fostei Platforme 

Clujana, pe care vre]i s` o transfor-
ma]i \n cl`dire de birouri. De ce v` 
dori]i aceast` schimbare?

D.D. 
Nu dorim o schimbare, dar 
datorit` cre[terii cifrei de 

afaceri, sus]inut` printr-o cre[tere de 
personal, avem nevoie de extinderea 
spa]iului de birouri [i alt` solu]ie nu am 
g`sit. |n acela[i timp, am \nchiriat \n 
continuarea halei de produc]ie un spa- 
]iu dublu ca mărime fa]` de cel constru-
it, pentru a ne putea desf`[ura corect 
activitatea [i \n atelier.
Care sunt a[tept`rile dvs. pân` la 
finele acestui an?

D.D. 
|n primul rând, sper`m \ntr-o 
redemarare a industriei 

auto, ca s` putem continua cre[terea [i 
\n 2014.
Exist` [i alte domenii de activitate 
pe care le ave]i \n vedere?

D.D. 
|n ultimii trei ani, ne-am tri-
plat cifra de afaceri [i am 

putea-o face \n continuare dac` am 
avea resursele necesare. Din p`cate, 
acestea nu exist` [i trebuie „crescute“ 
de noi, ceea ce implic` timp. |n conclu-
zie, deocamdat` nu inten]ion`m s` ne 
schimb`m perimetrul de ac]iune, ci 

doar s` evolu`m suficient de rapid pen-
tru a putea s`-l cre[tem cât mai mult.
Ave]i sediul \n Cluj, dar care este 
principala pia]` din România pentru 
dvs.?

D.D. 
Cea mai bun` zon` din 
România este Timi[oara, iar, 

\n rest, \n afar` ne orient`m cât mai 
mult spre pia]a francez`, datorit` apar-
tenen]ei noastre la un grup francez. n
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ISTORIA ENERGIEI

D
ac` egiptenii au fost primii care au folosit 
energia generat` de vânt când au navigat pe 
Nil \n amonte, \n jurul secolului IV \.Hr., pe us-
cat, prima moar` de vânt care genera energie 
mecanic`, aproape \n aceea[i form` pe care o 
cunoa[tem ast`zi, a ap`rut \n jurul anului 700, 
\n vechea Persie. Principiul ei s-a r`spândit 

rapid \n lumea cunoscut`, iar navele cu vele au devenit curând 
principala metod` de transport pe ap`. Aproape concomitent 
s-au dezvoltat instala]iile eoliene cu ax` vertical` de rota]ie, 
care se utilizau pentru m`cinarea cerealelor. Mai târziu, prin-
cipiul mecanic folosit pentru m`cinare s-a extins [i \n Europa, 
iar treptat el a fost folosit [i adaptat pentru a scoate apa din 
câmpurile inundate. Primele sisteme de irigare din perioada 
medieval` care au beneficiat de aportul energetic al „eoliene-
lor“ au fost construite \n Mediteran`, \n insula Creta. Ceva mai 
târziu, olandezii au fost cei care au \mbun`t`]it modelul mori-
lor de vânt, din Orientul Mijlociu, [i le-au utilizat pe scar` larg` 
pentru a drena apa de pe câmp, denumindu-le „motor eolian“. 
|n aceste sisteme, velele se roteau \n plan vertical, iar corpul 
propriu-zis era montat pe un stâlp central [i ac]iona un meca-
nism asem`n`tor cu o roat` cu recipient, care scotea apa. O 
pârghie lung`, numit` „bra] de \ntoarcere“, fixat` pe axul 
principal, era folosit` pentru a „\ntoarce \n vânt“ instala]ia, 
atunci când se schimba direc]ia vântului. Dar, spre deosebire 
de ro]ile de ap`, acestea nu puteau genera energie continu`, 
c`ci mecanismul se oprea atunci când „c`dea“ vântul.

DE LA AP~ LA ELECTRICITATE
|n anul 1900, \n SUA, apare prima „pomp` cu palete multiple“. 
Era folosit` exclusiv pentru alimentarea cu ap` [i func]io- 
na pe baza energiei eoliene. Aceste pompe de vânt mecanice 
scoteau ap` din pu]uri \n regiunile izolate, ap` pe care o pom-
pau apoi \ntr-un turn ridicat \n vecin`tate, pentru a fi folosit`. 
Instala]ia sem`na cu morile de vânt, doar c` avea mai multe 
bra]e [i o deriv` vertical` \n partea din spate, ce o putea ori-
enta \n direc]ia vântului dominant. 
TEHNOLOGIE REVOLU}IONAR~
Actul de na[tere al energiei eoliene generatoare de electri-
citate a fost semnat \n 1930, când francezul G.J.M. Darrieus a 
proiectat un sistem-turbin` de producere a acestei forme de 
energie, \n form` de mixer. El a patentat inven]ia sa \n Statele 
Unite. Considerat` primul tip de generator modern de energie 
eolian`, turbina Darrieus s-a r`spândit rapid \n anii '30 \n toat` 
America, mai ales acolo unde sistemele de distribu]ie pentru 
energie electric` nu fuseser` \nc` instalate, morile de vânt cu 
ro]i din o]el rezistent fiind plasate \n vârful unor turnuri din 
grilaje metalice. Tot atunci se n`[tea un alt predecesor al ge-
neratoarelor eoliene moderne, cu sistem de-a lungul axei ori-
zontale, care a fost pus \n func]iune la Yalta, \n fosta Uniune 
Sovietic`, \n 1931. Este vorba despre o turbin` de vânt cu o 
putere de 100 kW, pe un turn cu o \n`l]ime de 30 de metri, 
conectat la sistemul local de distribu]ie de 6,3 kW. Rapoarte-
le energetice \l men]ioneaz` ca având un factor de capacitate 
anual` remarcabil, de 32%, nu mult diferit de generatoarele de 

48

Anul turbinelor eoliene moderne
Poate cea mai veche form` de energie cunoscut`, energia vântului, a 
fost folosit` ini]ial pentru transportul cor`biilor antice, odat` cu \nlocuirea 
vâslelor cu vele, iar mai apoi ca mori de vânt pentru sistemele de iriga- 
]ii, pentru m`cinarea cerealelor [i t`ierea lemnului, \n Persia, China [i,  
pu]in mai târziu, \n Olanda [i Anglia.
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vânt utilizate \n prezent. Turbina eolian` 
dezvoltat` [i brevetat` de c`tre Darrieus 
se baza pe acelea[i principii ca turbinele 
contemporane de tip VAWT, cu ax` ver-
tical` [i un rotor cu mai multe discuri 
suprapuse [i cu un spa]iu liber de circa 
2 mm \ntre ele. Rotorul perfec]ionat va 
include, ulterior, pentru sporirea eficien- 
]ei, o serie de lamele fixate pe circumfe-
rin]a discurilor, astfel \ncât s` dirijeze 
curentul de aer \n mod tangen]ial c`tre 
suprafa]a discurilor. Fa]` de acest sis-
tem modern de producere a energiei 
electrice, turbinele clasice cu palete 
orizontale reprezint` un model mai pu]in 
convenabil pentru folosirea \n mediul 
urban, fiind foarte mari, având eficien]` 
relativ mic` [i operând la vânturi predo-

minante doar dintr-o direc]ie (necesit` 
schimbarea axului \n cazul \n care direc- 
]ia vântului se schimb`). Turbinele axiale 
verticale de tip Darrieus [i, ulterior, Savo-
nius au necesitat perfec]ion`ri [i, treptat, 
s-a renun]at la folosirea lor, cu toate c` 
pot opera la vânturi din orice direc]ie. 
Practic, s-a considerat c` prezint` risc de 
exploatare la vânturi puternice [i c` sunt 
mai pu]in eficiente.
EVOLU}IE GALOPANT~
Primele sisteme eoliene cuprindeau 
pompe cu pale multiple [i pompe-stâlp 
(devenite mai târziu turbine), care gene-
rau \ntre 5 [i 25 KW.  Dar, la foarte scurt` 
vreme dup` apari]ia generatoarelor Dar-
rieus, c`tre anul 1940, americanii utili-
zau, de pild`, peste [ase milioane de 

instala]ii de acest tip. |n 1941, lâng` 
Ruthland, \n Vermont a \nceput s` func- 
]ioneze un generator gigant de 1,5 MW, 
care alimenta cu energie electric` \ntre-
gul serviciu public central din Vermont. 
Dup` cele dou` r`zboaie mondiale, 
embargoul petrolier OPEC, din perioada 
1973-1974, a impulsionat puternic dez-
voltarea „tehnologiilor verzi“, pentru  
ob]inerea de energie solar` [i eolian`, iar 
NASA a finan]at construirea pe scar` 
mare a parcurilor eoliene, acestea ajun-
gând, \n 1983, s` produc` \mpre- 
un` 300.000 KW. Ob]inerea de energie 
eolian` a cunoscut ulterior o dezvolta-
re extins`, fiind deschise parcuri de 
turbine eoliene cu randamente din ce 
\n ce mai mari, la ora actual` cea mai 
mare turbin` fiind cea de la Oahu, din 
Hawaii, care produce 3,2 MW. |n doar 
cinci ani, din 1981 pân` \n 1984, au 
fost instalate aproape 7.000 de turbine 
eoliene doar \n California, iar \n restul 
SUA, peste 4.500. Concomitent, dato-
rit` tehnologiilor performante, costul 
electricit`ţii produse cu ajutorul vân-
tului a sc`zut de la 14 cen]i pe KWh 
(1985) la 5 cen]i pe kWh (1994), ceea 
ce face din energia eolian` un compe-
titor serios pe pia]a electricit`]ii, mai 
cu seam` c` producerea acesteia este 
un proces curat [i nu folose[te com-
bustibil. România a intrat, abia \n ulti-
mii ani, \n competi]ia de producere a 
energiei eoliene.

MIC~ ENCICLOPEDIE ENERGETIC~

Microbaterie 

Cercetătorii de la Universitatea din 
Illinois au reu[it crearea unei micro-
baterii cu capacitate uria[` [i care 
se poate \nc`rca \ntr-o secund`. 
Bateria are o structur` intern` tridi-
mensional`, cu un anod [i un catod 
care se \ncarc` rapid, iar cele dou` 
componente au fost integrate la o 
microscal` pentru o baterie cu per-
forman]e superioare. Bateriile sunt 
re\nc`rcabile [i se pot \nc`rca de o 
mie de ori mai rapid decât cele din 
tehnologia actual`. 

Turbine f`r` pale 
 
Compania tunisian` Saphon anun]` 
c` ar putea revolu]iona energia eolia-
n` cu turbinele f`r` pale. Tehnologia 
este inspirat` din tehnica naviga]iei [i 
va putea converti vântul \n energie cu o 
eficien]` de 2,3 ori mai mare decât o 
turbin` cu trei pale [i la un cost cu cel 
pu]in 45% mai mic. O turbin` obi[nu-
it` capteaz` cam 30-40%, \ns` 
Saphon promite c` turbina sa va de-
p`[i limita Betz, care sus]ine c` nicio 
turbin` nu poate capta mai mult de 
59,3% din energia kinetic` a vântului. 

Avion solar

Solar Impuls, primul avion solar, auto-
nom, care poate zbura ziua [i noap-
tea f`r` a fi re\nc`rcat, a zburat pen-
tru prima dat` la \nceputul lunii mai [i 
va efectua o c`l`torie \n jurul lumii \n 
2015. Avionul este mai u[or decât un 
SUV [i este acoperit cu 12.000 de 
celule solare, ajunge la o viteză de 45 de 
mile pe or` [i atinge o \n`l]ime de 
croazier  ̀de 8.500 de metri. Proiectul 
realiz`rii sale a costat 150 mil. do- 
lari [i a fost ini]iat de pilo]ii americani 
Bertrand Piccard [i Andres Borschberg. 

Bec electric

Istoricii energiei au confirmat oficial: 
inventatorul de drept al becului nu este 
Thomas Alva Edison, ci britanicul Joseph 
Swan. Inventatorul britanic a primit 
patentul pentru inventarea becului elec-
tric \n 1878, chiar cu un an \nainte ca 
Edison s  ̀lanseze bulbul de sticl̀  lumi-
nos \n SUA. De altfel, becurile existau cu 
circa 50 de ani \nainte de inven]ia lui 
Edison, doar c  ̀erau cunoscute ca l̀ mpi 
electrice Starr. |n 1879, Edison a 
cump`rat drepturile britanicului [i a 
aplicat patentul acestuia. 
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50 |
n prezent, exist` mai multe tipuri de turbine eoliene. 
Cea mai r`spândit` este turbina eolian` cu ax orizon-
tal, care deriv` din morile de vânt, deoarece acest tip 
are cel mai bun randament aerodinamic.
Principalele p`r]i componente ale unei astfel de turbi-
ne eoliene sunt urm`toarele:

ROTORUL este alc`tuit din palete [i butucul pe care aces-
tea sunt montate. Este montat pe axul principal al turbinei, 
iar rolul s`u este de a capta energia vântului [i de a o trans-
forma \n energie mecanic`. Turbinele actuale au, \n general, 
trei palete. Dimensiunile lor pot varia de la 1 la 100 m [i chiar 
mai mult. Anumite palete sunt ajustabile prin controlul un-
ghiului de \nclinare. Sunt fabricate utilizând tehologii din 
industria aeronautic` din materiale compozite ‒ poliester  
\nt`rit cu fibre de carbon sau de sticl`. Aceste materiale 
asigur` rezisten]a mecanic`, flexibilitatea, elasticitatea [i 
greutatea redus`.
NACELA are rolul de a proteja componentele care se mon-
teaz` \n interiorul turbinei. Poate fi considerat` un fel de 
camer` a ma[inilor pentru turbin`. Este a[ezat` \n partea de 
sus a pilonului.
ARBORELE PRINCIPAL, numit [i arbore lent, transmite mi[-
carea de rota]ie de la butucul turbinei la multiplicatorul de 
tura]ie cu ro]i din]ate. |n func]ie de tipul turbinei, tura]ia ar-
borelui principal poate varia \ntre 20 [i 400 rota]ii/min.
MULTIPLICATORUL de tura]ie cu ro]i din]ate func]ioneaz` 
ca o cutie de viteze. Are rolul de a m`ri tura]ia mai sc`zut` a 
arborelui principal la valorile mai ridicate de care are nevoie 
generatorul electric.
DISPOZITIVUL DE FRÂNARE este un dispozitiv de siguran]` 
montat pe arborele de tura]ie ridicat`, \ntre multiplicatorul 
de tura]ie [i generatorul electric. Viteza de rota]ie a turbinei 
este men]inut` constant` prin reglarea unghiului de \nclina-

re a paletelor \n func]ie de viteza vântului. Dispozitivul de 
frânare (cel mai adesea hidraulic, \ns` poate fi [i mecanic) 
este utilizat \n cazul \n care mecanismul de reglare a unghiu-
lui de \nclinare a paletelor nu func]ioneaz` corect sau pentru 
frânarea complet` a turbinei atunci când se fac opera]ii de  
\ntre]inere sau repara]ii. De asemenea, când vântul are vite-
ze foarte mari, sistemul de frânare intervine pentru men]i- 
nerea rotorului la vitez` sigur`, evitând defectarea generato-
rului sau supra\nc`rcarea echipamentelor.
ARBORELE DE TURA}IE RIDICAT~, denumit [i arbore 
secundar sau cuplaj, transmite mi[carea de la multiplicatorul 
de tura]ie la generatorul electric. Tura]ia acestui arbore are 
valori \ntre 1.200 [i 1.800 rota]ii/min.
GENERATORUL ELECTRIC converte[te energia mecanic` a 
arborelui de tura]ie ridicat` \n energie electric` folosind 
principiul induc]iei electromagnetice. El difer` de generatoa-
rele obi[nuite, deoarece trebuie s` lucreze cu o surs` de 
energie primar` care furnizeaz` o putere mecanic` fluctuan-
t`. Exist` atât generatoare care furnizeaz` curent continuu 
(de regul`, \n cazul turbinelor de mici dimensiuni [i pentru 
aplica]ii casnice), cât [i generatoare electrice de curent 
alternativ, ce pot ajunge pân` la o putere de 5 MW \n cazul 
celor mai mari eoliene. Curentul electric ob]inut este fie 
transmis spre stocare \n baterii [i folosit apoi cu ajutorul unui 
invertor, fie livrat re]elei de distribu]ie.
SISTEMUL DE R~CIRE a generatorului electric preia excesul 
de c`ldur` produs \n timpul func]ion`rii acestuia. R`cirea 
este asigurat`, de obicei, de c`tre un ventilator. Uneori, \ns`, 
sistemul de r`cire este proiectat s` func]ioneze cu ap`, \n 
acest caz fiind necesar un circuit suplimentar pentru r`cirea 
apei.
PILONUL are rolul de a sus]ine turbina eolian` [i de a o pozi- 
]iona la o \n`l]ime optim` pentru viteza vântului. |n prezent, 
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Cum se construie[te
O TURBIN~ EOLIAN~
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O turbin` eolian` este un dispozitiv care transform` for]a vântului \n energie mecanic`. Prin conectarea 
la un generator electric, turbinele de vânt moderne transform` energia eolian` \n energie electric`.
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pot ajunge pân` la 120-130 metri. Sunt confec]iona]i din o- 
]el sau beton [i sunt monta]i pe funda]ia aferent`. |n interi-
orul pilonului sunt montate atât re]eaua de distribu]ie a 
energiei electrice produse de turbin`, cât [i sc`rile de acces 
c`tre nacel` pentru opera]iunile de \ntre]inere sau repara]ii.
SISTEMUL DE PIVOTARE permite orientarea turbinei \n 
func]ie de direc]ia vântului. Mecanismul este alc`tuit \n ge-
neral din motoare electrice care rotesc \ntreaga turbin` spre 
stânga sau spre dreapta. Este pus \n mi[care cu ajutorul unui 
sistem automatizat la orice schimbare de direc]ie a vântului.
GIRUETA este montat` pe nacel` [i are rolul de a indica 
direc]ia vântului. La schimbarea direc]iei vântului, girueta 
comand` automat intrarea \n func]iune a sistemului de pivo-

tare a turbinei. |n cazul turbinelor de dimensiuni reduse, 
reorientarea se face automat de c`tre giruet`, f`r` a fi nece-
sar` prezen]a unui sistem de pivotare.
ANEMOMETRUL este un dispozitiv pentru m`surarea vitezei 
vântului montat pe nacela turbinei. Acesta comand` pornirea 
sau oprirea turbinei \n func]ie de valorile vitezei vântului \ntre 
care turbina are func]ionarea optim`.
SISTEMUL DE CONTROL (controller) este un sistem de 
senzori [i de controale electronice ale turbinei. Acesta con-
troleaz` toate opera]iunile executate de turbin`. |n cazul 
turbinelor mari, este integrat \ntr-o re]ea de calculatoare. De 
regul`, este amplasat \n nacel`, iar celelalte calculatoare sunt 
amplasate la baza pilonului.
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emnul este un material natural, ecolo-
gic [i nu d`uneaz` s`n`t`]ii. Pentru 
prelucrarea lemnului se folosesc mult 
mai pu]ine resurse energetice decât \n 
cazul altor materiale de construc]ie ‒ 
de 4 ori mai pu]ine decât \n cazul be-
tonului [i de 24 de ori mai pu]ine decât 

\n cazul o]elului, de exemplu. Procesul de construc-
]ie este, de asemenea, mai pu]in poluant, iar de[e-
urile nu prezint` probleme de reciclare.
O cas` din lemn nu genereaz` radia]ii, electricitate 
static`, câmpuri magnetice [i nu perturb` magnetis-
mul natural al P`mântului. Lemnul ajut` la men]ine-
rea unui grad optim de umiditate (sub 20%) [i nu 
permite depunerea prafului. |n interiorul unei case 
din lemn va exista, a[adar, un climat s`n`tos, reco-
mandabil persoanelor alergice sau cu probleme 
respiratorii. De asemenea, culoarea natural` [i cald` 
a lemnului influen]eaz` pozitiv starea psihic`.

IZOLATOR TERMIC
O cas` din lemn este mult mai r`coroas` vara [i mai 
c`lduroas` \n lunile de iarn`. |n compara]ie cu o 
cas` realizat` din c`r`mid`, pierderile de c`ldur` \n 
acest caz sunt cu 30-40% mai mici. Lemnul are o 
putere de izolare de 6 ori mai mare decât c`r`mida 
[i de 15 ori decât betonul. Datorit` texturii sale, 
lemnul stabilizeaz` temperatura din interiorul con-
struc]iei, reducând semnificativ consumul de ener-
gie pentru \nc`lzirea sau r`cirea locuin]ei. La o cas` 
bine conceput` [i executat`, cheltuielile de \nc`lzire 
pot fi [i cu 50% mai mici. Izolând mult mai bine 
decât alte materiale de construc]ie, pere]ii din lemn 
pot fi, prin urmare, mult mai sub]iri. Un perete din 
lemn de 33 cm ofer` acela[i efect de izola]ie ca un 
perete de c`r`mid` de 140 cm sau de 500 cm din 
beton. O cas` din lemn este, astfel, cu 10-15% mai 
\nc`p`toare decât una cu aceea[i suprafa]` din 
c`r`mid` sau beton.

ECOLOGIE
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Casele din lemn sunt o prezen]` obi[nuit` \n Occident. |n Scandinavia [i America de Nord, 90% din construc-
]ii sunt din lemn. Se estimeaz` c` \n fiecare an, \n Statele Unite, se construiesc aproximativ 70.000 de case 
din lemn. |n Germania, la marginea marilor ora[e, se construiesc cartiere \ntregi de case din lemn, iar sta-
]iunile montane din Fran]a [i Elve]ia se dezvolt` aproape exclusiv prin construc]ii din lemn.

Care sunt avantajele unei
case din lemn?
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REGLEAZ~ UMIDITATEA INTERIOAR~
Fiind un material care „respir`“, lemnul 
absoarbe umiditatea \n exces [i o elibereaz` 
atunci când aerul devine prea uscat. Elastici-
tatea lemnului confer` caselor din lemn un 
comportament seismic incomparabil mai bun 
decât construc]iile similare din materiale 
conven]ionale. Lemnul suport` mai bine 
[ocurile seismice. Greutatea redus` este, de 
asemenea, un factor important. Casele din 
lemn pot rezista chiar [i la cutremure de 
peste 8 grade pe scara Richter.
 

MANAGEMENTUL EXECU}IEI
|n func]ie de proiect [i de suprafa]`, o cas` 
din lemn poate fi executat` chiar [i \ntr-o 
lun`. Majoritatea firmelor care se ocup` de 
astfel de construc]ii lucreaz`, \n prezent, cu 
module prefabricate ce necesit` doar mon-
taj. Costurile de execu]ie pot fi cu 30-40% 
mai mici decât \n cazul unei case din 
c`r`mid`. De asemenea, se poate construi 

\n orice anotimp. Pot fi folosite materiale de 
finisaj moderne, pentru a o face s` arate ca 
orice cas` din materiale conven]ionale, sau 
se poate accentua caracterul rustic al lemnu-
lui. O cas` din lemn bine conceput` [i execu-
tat` poate avea o durat` de via]` de peste 
100 de ani. Ast`zi, exist` solu]ii de impreg-
nare performante, cu ajutorul c`rora proble-
me precum insectele, carii sau mucegaiul 

sunt evitate. Cele mai vechi case din lemn 
existente \n prezent au chiar [i 400 de ani, 
de[i la momentul când au fost construite nu 
existau substan]e pentru tratarea lemnului. 

PUNCTE SLABE
Principalele rezerve fa]` de o cas` din lemn 
se refer` la rezisten]a la incendiu [i la dura-
bilitatea \n timp a acestui tip de construc]ie. 
Lemnul apar]ine categoriei de materiale 
inflamabile. Totu[i, conform statisticilor fir-
melor de asigur`ri, incendiile \n cazul caselor 
din lemn nu sunt mai frecvente decât \n cazul 
celorlalte tipuri de construc]ii. |n plus, lemnul 
rezist` mai bine la temperaturi \nalte, \mpie-
dicând deformarea structurii construc]iei. 
Lemnul uscat arde foarte \ncet, cu 0,7 mm 
pe minut (4,2 cm pe or`), iar crusta carboni-
zat` care se formeaz` la suprafa]` ac]ioneaz` 
ca o protec]ie. |n prezent, se poate cre[te 
rezisten]a la foc a lemnului prin diferite teh-
nologii de tratare a acestuia, dar \n acest fel 
se pierde o parte din propriet`]ile naturale 
ale lemnului.  n

|n Japonia, \n zonele unde cutremurele 
sunt frecvente, autorit`]ile impun 
construirea caselor din lemn.

Cea mai veche cas` din lemn din Europa 
se afl` \n Elve]ia [i dateaz` din anul 1208.
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n exemplu \n acest sens 
\l reprezint` sprijinul 
acordat [colii din comu-
na Gemenele, jude]ul 
B r ` i l a ,  c u  o c a z i a 
inaugur`rii, \n mai 2012, 

a lucr`rilor de construc]ie al primului 
parc eolian al Grupului GDF SUEZ \n 
România. |n cadrul acestui eveniment, 
compania a donat un microbuz [colii din 
comuna Gemenele pentru transportul 
elevilor din satul G`vani la [coala din 
localitatea Gemenele. „Prin gesturi 
mici, comunitatea local` poate fi ajutat` 
\n rezolvarea unor probleme reale [i 
urgente. De aceea, am r`spuns pozitiv 
solicit`rii Prim`riei din Gemenele [i 
ne-am bucurat s` putem veni \n ajutorul 
p`rin]ilor care erau nevoi]i s` parcurg` 
o distan]` semnificativ` pentru a-[i 
duce copiii la [coal`“, a declarat Eric 
Stab, Pre[edinte Director General GDF 
SUEZ Energy România. Aceast` dona]ie 
a avut drept rezultat o \mbun`t`]ire a 
frecven]ei [colare \n anul [colar
2012-2013 pentru 40 de copii din 
comun`, crescând astfel [ansele aces-
tora de a-[i construi un viitor mai bun.
Având educa]ia drept domeniu prioritar 

de interven]ie, \n octombrie 2012, GDF 
SUEZ Energy România a lansat pentru 
copiii din comuna Gemenele programul 
educa]ional „|ntâlnire cu energia eoli-
an`“. Programul a constat \n dou` lec]ii 
predate elevilor din clasele IV-VIII de 
c`tre voluntarii GDF SUEZ Energy 
România. Astfel, cei 150 de elevi parti-
cipan]i au putut afla lucruri interesante 
despre tipurile de energie, vântul ca 
surs` de energie, func]ionarea unei 

turbine eoliene, modalit`]ile prin care 
putem proteja mediul \nconjur`tor [i 
economisi energia. Fiecare elev partici-
pant \n program a primit un kit format 
dintr-o bro[ur` despre energia eolian`, 
o diplom` de participare, un set educa-
]ional „Turbina eolian`“, un notebook 
eco [i o pelerin` de ploaie.
Acest prim contact dintre angaja]ii 
companiei [i copiii din comun` a fost 
urmat de un moment foarte emo]ionant, 

GDF SUEZ Energy România este un actor energetic implicat \n comunit`]ile \n care \[i desf`[oar` activitatea. 
Fiecare comunitate este important` pentru noi, iar \n calitate de membru al acesteia \n]elegem s` avem o anumit` 
responsabilitate [i o implicare constant` \n via]a comunit`]ii. Gra]ie unui dialog permanent cu reprezentan]ii 
locali, reu[im s` identific`m acele problematici importante [i relevante pentru comunitate, c`rora \ncerc`m s` 
le aducem un r`spuns concret [i prompt. 
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GDF SUEZ 
Energy România —

text RAMONA S~R~RESCU, AMALIA ANGHEL foto GDF SUEZ Energy România
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acela al festivit`]ii de premiere, organizat` 
\n luna decembrie, ocazie pentru profesori, 
elevi [i voluntari de a-[i \mp`rt`[i, \n fa]a 
bradului de Cr`ciun, experien]ele cele mai 
frumoase din program.
Programul „|ntâlnire cu energia“ a continu-
at [i \n luna aprilie a acestui an cu lansarea 
unui concurs de desene având drept tema-
tic` sursele de energie regenerabil` [i 
protec]ia mediului \nconjur`tor. Elevii au 
demonstrat o mare creativitate \n realizarea 
desenelor. Au fost acordate 3 premii pe 
clas` pentru cele mai frumoase desene 
realizate de c`tre elevi. Concursul s-a bucu-
rat de sprijinul cadrelor didactice, al direc-
torului [colii din Gemenele [i al angaja]ilor 
GDF SUEZ Energy România care activeaz` 
pe plan local \n comuna Gemenele. Ac- 
]iunea s-a \ncheiat cu un eveniment dedicat 
Zilei Copilului, când [colarilor li s-a oferit 
ocazia de a participa la diverse ateliere 
creative (confec]ionare de br`]`ri, felicit`ri, 
baloane, picturi pe ghivece) care s-au bucu-
rat de un real succes. {i cum cei mici nu 
r`mân niciodat` mai prejos, [i de aceast` 
dat` i-au bucurat pe adul]ii prezen]i la cere-
monie (oficialit`]i locale, reprezentan]i ai 
Grupului GDF SUEZ Energy România [i 
p`rin]i) cu desenele lor pe tema energiei 

eoliene. Cele mai creative desene au fost 
premiate, urmând s` fie expuse cu ocazia 
unui eveniment extern organizat de compa-
nie.
GDF SUEZ Energy România a sprijinit [i alte 
ac]iuni culturale emblematice pentru comu-
nitatea din Gemenele. Astfel, trupa de dans 
folcloric din comun`, celebr` pentru nume-
roasele premii ob]inute la diverse concur-
suri interna]ionale, este sus]inut` pentru al 
doilea an consecutiv \n vederea particip`rii 

la Festivalul de dans folcloric din Turcia.  
Compania sus]ine, de asemenea, Concursul 
literar F`nu[ Neagu, un alt eveniment de 
tradi]ie, dedicat memoriei scriitorului F`nu[ 
Neagu, n`scut pe meleaguri br`ilene.
Prin toate aceste ac]iuni \n]elegem s` fim 
mai aproape de comunitatea din Gemenele, 
o comunitate mic`, dar plin` de oameni en-
tuzia[ti, dedica]i construirii de valori auten-
tice [i un partener de \ncredere pentru GDF 
SUEZ Energy România.  n
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english summary

The Challenges of the Wind Energy
In the middle of the summer we want to invite 

you to a virtual trip where you can discover the 

most important renewable energetic projects 

and the major investments. Their purpose is 

to help us live in a cleaner world and explore 

the natural resources ecologically.

Our question is: Is the wind energy the solution 

in the long run to preserve the conventional 

resources? This is the question to which we 

have tried to find as many answers as possible 

in this File. We offer you the information about 

the benefits of the wind parks in comparison 

with other capacities of energetic production. 

We also want to discover the benefits of the 

green certificates. GDF SUEZ Energy Romania 

is one of the companies that invest in the wind 

energy. The wind park from Gemenele is the 

best proof. The discussion with Amaury 

Lamarche, the Project Manager of GDF SUEZ 

describes the perspectives of the energy 

market in the actual environment. 

The wind energy is the main topic of this edi-

tion. You are also invited to discover how to 

build a wind turbine, how many types of wind 

turbines exist and what the main buildings in 

the world are that use the wind and solar 

energy. 

Enjoy it!

The investments in the green energy have 
just started their way.
The green energy has the less significant impact 

on the environment. Romania has coped with a 

lot of investments in the wind energy lately. In 

the latest year, the national park of power pro-

duction has increased to about 2.000 MW, the 

equivalent of 3 nuclear reactors from Cernavoda. 

This could be possible because of the good cli-

mate conditions and because of the support 

given by the Romanian State for this kind of 

energy. According to the agreements taken in 

Brussels, until 2020, 38% of the final consump-

tion must be green. The National Plan of Action 

in the domain of Energy of Renewable Sources 

shows that in 2020, Romania should have 4.000 

MW in the wind sector, 260 MW in the solar 

sector and 600 MW in the bio-mass sector. 

Gemenele – the Wind Park
This park is situated in Braila. The company has 

built 21 turbines with a capacity of 2,3 MW 

each. This project costs 80 million Euros. The 

park has a capacity of 48 MW, the equivalent of 

an annual consumption for about 50.000 

households in Romania. 

GDF SUEZ Energy Romania is the biggest local 

company that provides natural gas with 1,4 

million customers. It has also started two proj-

ects of modernization of the natural gas net-

works. One of them is to replace the old steel 

pipes that are not protected in a cathode way. 

The second one wants to increase the technical 

capacities of the distribution system of the 

natural gas by developing the network of aver-

age pressure. One project is 97, 4 million lei and 

the other one is 65, 0 million lei. 

Editorial

Babcock Ranch – is the first city in Florida that is 
powered only with solar energy.
The plan of such a living place was announced in 2005 

by Kitson &Partners. In 2009, it was bonded to Florida 

Power & Light and it announced that Babcock would be 

the first solar city in the United States in America. 

Babcock Ranch will have four main areas and five out-

skirts. There will be 45.000 inhabitants who will live in 

17.870 houses. 460.000 square meters will be occupied 

by offices and other civic activities. All the city facilities 

will be coordinated by a computerized system and the 

entire city will have wireless connection. 

As we all know, water is also important. There will be a 

special system to protect the water by the restoration 

of the areas that are covered by water protecting the 

water flow of the community and by creating a rain 

system that copies the nature. The first house will be 

built in 2015.

Top Technology
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PUNCT DE VEDERE

E
ste energia eolian` solu]ia pe termen lung pentru conservarea re-
surselor conven]ionale? Aceasta este \ntrebarea la care am \ncercat 
s` g`sim mai multe r`spunsuri \n cadrul Dosarului din aceast` edi- 
]ie. Printr-o analiz` pertinent`, v` oferim informa]ii despre benefici-
ile parcurilor eoliene \n raport cu alte capacit`]i de produc]ie ener-

getic` ce utilizeaz` resurse conven]ionale (pag. 22) [i v` dezv`luim care sunt 
beneficiile certificatelor verzi, de care se pot bucura to]i produc`torii implica]i 
\n acest domeniu (pag. 28). GDF SUEZ Energy România este una dintre compa-
niile de pe pia]a local` care investesc \n energia eolian`, iar parcul eolian de la 
Gemenele este cea mai bun` dovad` \n acest sens. Interviul realizat cu R`zvan 
Grecu, Vicepre[edinte Strategie GDF SUEZ Energy România, ofer` mai multe deta- 
lii despre proiectele companiei pe o pia]` \ntr-o continu` schimbare (pag. 30), 
iar discu]ia cu Amaury Lamarche, Director Energy Management GDF SUEZ 
Energy România, are ca tem` principal` de abordare perspectivele pie- 
]ei europene de energie \n contextul actual (pag. 42). Pentru c` energia eolian` este 
tema acestei edi]ii a revistei, v` invit`m s` descoperi]i cum se construie[te o tur-
bin` eolian` (pag. 50), ce tipuri de turbine eoliene exist` (pag. 16) [i care sunt prin-
cipalele cl`diri din lume care folosesc atât energie eolian`, cât [i solar` (pag. 36).  
Lectur` pl`cut`!

Provoc`rile energiei eoliene

La mijlocul verii, v` invit`m \ntr-o c`l`torie virtual`, \n care 
s` descoperi]i unele dintre cele mai importante proiecte  
energetice regenerabile, investi]ii majore ce \[i propun  
s` ne ajute s` tr`im \ntr-o lume mai curat` [i s` exploat`m 
\ntr-un mod ecologic resursele pe care ni le pune natura 
la dispozi]ie.

Planul Na]ional de  
Ac]iune \n domeniul 
Energiei din Surse  
Regenerabile arat`  
c`, \n 2020, România 
ar trebui s` aib` 
4.000 MW \n sectorul 
eolian, 260 MW \n cel 
solar [i 600 MW \n 
cel al biomasei. Pân` 
acum, doar zona eolia-
n` a crescut conform 
a[tept`rilor, ajungând 
la o capacitate de circa 
1.850 MW.

Utilizarea energiei 
verzi, \n principal a 
celei eoliene, nu mai 
este o alternativ`, este 
o obliga]ie. Chiar [i cu 
rezerve \nc` semnifi-
cative de c`rbune [i de 
gaze naturale, asigura-
rea independen]ei 
energetice prin re-
surse regenerabile re-
prezint` viitorul pentru 
orice ]ar` european`. 

FLORINA P|NZARU
Marketing Communication Manager 
GDF SUEZ Energy România

text Aurel Dr`gan

TEHNOLOGII DE VÂRF

12

text SIMONA GEORGESCU foto www. babcockranchflorida.com

Planul construirii unui asemenea spa]iu locuibil a fost anun]at \nc` din anul 2005, de c`tre compania de 
dezvoltare imobiliar` Kitson & Partners. |n 2009, aceast` companie s-a aliat cu Florida Power & Light 
[i a anun]at c` Babcock Ranch va fi primul ora[ solar din Statele Unite. 

Babcock Ranch
Primul ora[ din Florida alimentat 
doar cu energie solar`
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|
n ultimii trei ani, parcul na]ional de 
produc]ie de energie electric` a 
crescut cu aproximativ 2.000 MW 
noi, echivalentul a trei reactoare 
nucleare de la Cernavod`. Majorita-
tea a fost instalat` \n parcuri eolie-

ne, motivul principal fiind condi]iile clima-
terice favorabile, dar [i schema de sprijin 
pe care statul român o ofer` pentru acest 
tip de energie. Conform angajamentelor 
luate la Bruxelles, pân` \n anul 2020, 38% 
din consumul final de energie trebuie s` fie 
verde. Planul Na]ional de Ac]iune \n dome-
niul Energiei din Surse Regenerabile arat` 
c`, \n 2020, România ar trebui s` aib` 
4.000 MW \n sectorul eolian, 260 MW \n cel 
solar [i 600 MW \n cel al biomasei. Pân` 
acum, doar zona eolian` a crescut conform 
a[tept`rilor, ajungând la o capacitate de 
circa 1.850 MW.

TOP 
STORY

Investi]iile \n energia verde sunt 
abia la jum`tate de drum

Viitorul energetic al lumii st` \n 
energia regenerabil`, \n special \n 

cea verde, cu impact minim asupra 
mediului. Inclusiv al României, care 
a \nregistrat, \n ultimii ani, un boom 
al investi]iilor \n proiecte de ener-

gie regenerabil`, \n special cea 
eolian`. {i chiar dac` guvernul  

a decis amânarea pl`]ilor certifi-
catelor verzi pe care le primesc 

produc`torii de energie eolian` [i 
hidro, cu capacitate de sub 10 MW, 

investi]iile vor continua. 

text: AUREL DR~GAN
foto: Shutterstock
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Dac` lu`m \n calcul [i marile hidrocentra-
le, România st` relativ bine. Acestea pro-
duc \ntre 20% [i 40% din necesarul de 
consum, \n func]ie de debitul marilor 
râuri. Partea pozitiv` este dat` de  produc- 
]ia de energie eolian`, care o egaleaz` 
uneori pe cea nuclear`, cu o pondere de 
peste 10% din total. Restul energiei vine 
din termocentrale, majoritatea pe c`rbu-
ne, completate cu cele care utilizeaz` 
hidrocarburi (gaze naturale, petrol). Prac-
tic, aproape jum`tate din energia consu-
mat` la nivel na]ional este produs` cu 
combustibili fosili, ceea ce reprezint` o 
problem`, deoarece aceste resurse nu 
sunt regenerabile. 

PARCUL EOLIAN GEMENELE
GDF SUEZ Energy România a intrat \n 
sectorul energiei verzi prin parcul eolian 
Br`ila Winds de la Gemenele, jude]ul 
Br`ila. Compania a achizi]ionat proiectul 
de la un dezvoltator din domeniul imobi-
liar, compania Belrom, [i a instalat 21 de 
turbine, cu o capacitate de 2,3 MW fie-
care. Acst proiect a presupus investi]ii 
de aproximativ 80 milioane de euro.
Parcul eolian are o capacitate instalat` 
de 48 MW, echivalentul unui consum 
anual a circa 50.000 de gospod`rii din 
România. Turbinele au fost livrate de 
Siemens, iar companiile Viarom [i Ener-
gobit s-au ocupat de contruc]iile civile 
[i de lucr`rile electrice [i mecanice. 
„Acest proiect reprezint` o etap` impor-
tant` a diversific`rii activit`]ii GDF 
SUEZ Energy România, prin intrarea pe 
pia]a de produc]ie de electricitate. 
Dezvoltarea lui s-a realizat având la 
baz` trei principii fundamentale: parte-
neriatul cu autorit`]ile locale, implica-
rea \n comunitate [i dezvoltarea dura-
bil`“, sus]ine Eric Stab, Pre[edinte [i 
Director General al GDF SUEZ Energy 
România.

IMPLICARE SOCIAL~
Intrarea GDF SUEZ pe pia]a produc]iei de 
energie din România este normal` \n 
condi]iile \n care grupul GDF SUEZ este 
cel mai mare produc`tor independent de 
electricitate [i operator \n sectorul utilit`- 
]ilor din lume, prin cifra de afaceri la nivel 
mondial. Compania face parte, de aseme-
nea, [i dintre grupurile energetice cu cele 
mai reduse emisii de CO2 din toat` lumea. 
Calitate care a convins compania s` se 
implice [i \n proiecte de reciclare, cum 
este cel dezvoltat \mpreun` cu ViitorPlus, 
asocia]ia pentru dezvoltare durabil`. Pe 
lâng` proiectele de educare [i informare 
a oamenilor, precum cel din Valea Telea-
jenului,  a fost dezvoltat [i  site-ul 
www.hartareciclarii.ro, care acoper`, \n 
prezent, trei ora[e (Bucure[ti, Bra[ov [i 
Ploie[ti) [i prin care se ofer` informații 
despre cele mai apropiate puncte de 
colectare selectiv`. 

RE}EA DE DISTRIBU}IE MODERN~
GDF SUEZ Energy România, cea mai mare 
companie local` de furnizare [i de distri-
bu]ie a gazelor naturale, cu 1,4 milioane 
clien]i, a demarat, anul trecut, [i dou` 
proiecte de modernizare a re]elei de gaze 
naturale. Unul dintre acestea vizeaz` \n- 
locuirea conductelor de o]el neprotejate 
catodic, iar cel de-al doilea urm`re[te 
cre[terea capacit`]ii tehnice a sistemului 
de distribu]ie a gazelor naturale prin dez-
voltarea re]elei de medie presiune. Ambe-
le proiecte sunt cofinan]ate din Fondul 
European de Dezvoltare Regional`, iar 
valoarea acestora este de 97,4 milioane 
de lei [i 65,9 milioane de lei. Cea mai 
mare parte a finan]`rii o reprezint` contri-
bu]ia companiei: 81,1 milioane de lei, 
respectiv 49,5 milioane de lei. Asisten]a 
financiar` nerambursabil` \n cazul primu-
lui proiect este de 16,32 milioane de lei, 
iar la proiectul care vizeaz` cre[terea 

capacit`]ii tehnice a sistemului de distribu- 
]ie a gazelor naturale prin dezvoltarea re- 
]elei de medie presiune, fondurile neram-
bursabile se ridic` la 16,44 milioane de lei.
Proiectul pentru modernizarea re]elei de 
distribu]ie din Bucure[ti este derulat \n 
perioada mai 2012 – iulie 2015, iar lungi-
mea re]elei ce va fi modernizată este de 92 
de kilometri, cu un num`r de bran[amente 
de 3.760. Cel de-al doilea proiect presupu-
ne construirea a 16 tronsoane noi de con-
ducte de polietilen`, cu o lungime de 70 de 
kilometri, proiect care va fi finalizat, de 
asemenea, \n iulie 2015. Principalele bene-
ficii ale acestuia constau \n cre[terea con-
tinuit`]ii aliment`rii cu gaze naturale, redu-
cerea num`rului de \ntreruperi [i alimenta-
rea la presiuni optime a clien]ilor din zona 
central` a Capitalei. 
Din anul 2005, de când compania de stat 
Distrigaz Sud a fost preluat` de GDF SUEZ 
Energy România  (pe atunci Gaz de France), 
au fost \nlocui]i aproximativ 2.500 de kilo-
metri de conducte, din totalul de 12.000 de 
km, cât existau la acel moment, iar rata 
defectelor a sc`zut sub 50%. Compania a 
investit anual circa 50 de milioane euro \n 
modernizarea re]elei de distribu]ie a gaze-
lor naturale.

Produc]ia, consumul [i soldul SEN \n perioada 1 ianuare 2013 - 10 iunie 2013 
SURSA: www.transelectrica.ro

Starea Sistemului Energetic Național \n timp real
SURSA: www.transelectrica.ro

Compania GDF SUEZ 
Energy România a dema-
rat anul trecut dou` pro-

iecte de modernizare a 
re]elei de gaze naturale, 
ambele fiind cofinan]ate 
din Fondul European de 

Dezvoltare Regional`.
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Interview: AMAURY LAMARCHE, GDF SUEZ Energy Romania

The pinpoint
The wind energy is the solution in a long run 
to preserve the conventional resources.
The need for energy will not decrease in the future 

even if we use electronic devices that are ener-

getically efficient. 

The wind energy production has reached 3% of the 

global necessity. This is a sign that people have 

understood the importance of this type of energy. 

China is on the first place with a total capacity of 

75, 3 MW that means 26,7% of the world con-

sumption. 

The Plans of the European Union

Until 2020, The European Union wants a produc-

tion of wind energy of 20%. At present, it is 7%.

The Drawbacks of the Wind Energy
The only real disadvantage of the wind energy 

production is the cost. It is higher than the one of 

thermo power plants. The investment in wind 

energy is about 1.5 -2 billion euro for a GM. 

Focus on the environment
Before starting a project it is necessary to monitor 

the winds in the area for at least one year. They 

also need access to the transport network of 

electricity in our case, Transelectrica.

Objective: The reduction of pollution. The wind 

energy will become more and more important. The 

wind projects are not profitable yet. The advan-

tages of this are the drastic reduction of pollution. 

What kind of changes does the Romanian market 
need to benefit from competitive and efficient mecha-
nisms on the energy market?
Romania has to ally to the European standards regarding 

the competitiveness between the providers and the protec-

tion of the consumers by an increasing transparency and 

by the progressive liberalization of the energy prices. The 

local market has to assure a steady legal environment for 

the rules and needs of all the providers by a greater predict-

ability, a long term strategy and a good quality of the ser-

vices offered to the customers.

What are the most important energetic projects which 
should be developed in Romania in the future, regard-
ing the national energetic strategy?
Romania has to cope with a few important challenges in 

the energy sector such as: to keep at an acceptable level 

its dependency to the import of primary sources of energy, 

the emissions of CO2, the production of renewable energy 

and the level of prices to be accepted both by the house-

hold and industrial customers. 

What are the main strategies of GDF SUEZ Energy 
Romania in the short and long run?
Our priority is to invest constantly in the modernization of 

the gas distribution network. This way we can increase the 

safety during the alimentation with natural gas. Therefore, 

70% of our annual budget for investments is allocated to 

the works of modernization of the network. The other part 

of 30% is dedicated to the expansion of the distribution 

network, the new distributions of natural gas and the 

modernization of the equipment. Another strategy of GDF 

SUEZ is to develop the viable projects of the energy produc-

tion. For this, we developed the wind park “Braila Winds”, 

from Gemenele, that is operational since 2012. Another 

wind project is under construction at Baleni, Galati. 
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Energia eolian`
Solu]ia pe termen lung pentru  
conservarea resurselor conven]ionale

Nevoia global` de energie nu va sc`dea \n viitorul apropiat, chiar dac` 
folosim electronice tot mai eficiente energetic. |nc` mai sunt regiuni \ntregi 
care nu sunt conectate la re]elele de \nalt` tensiune [i gospod`rii care 
consum` doar echivalentul a câtorva becuri incandescente. Cel mai impor-
tant lucru acum este cum producem energia suplimentar`, care sunt sur-
sele [i resursele pe care ne vom baza \n viitor. {i nu degeaba este energia 
din surse regenerabile atât de important`, [tiut fiind c`, pe termen lung, 
nu ne putem baza doar pe combustibili fosili.
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The Renewable Energy is a priority for all the investments 
in the world. 
GDF SUEZ has invested in large energetic projects of produc-

tion from renewable sources. GDF SUEZ has started a project 

for 10 wind parks and a photovoltaic park in Canada. For this, 

GDF SUEZ has signed an agreement with MIT Renewables in 

Japan and Fiera Axium Infrastructure in Canada. The Canadian 

partner will have 40% of the project while the new partners will 

have 30% each. This investment will annually produce 660 MW 

of wind energy and 20 MW of solar energy.

GDF SUEZ has won the auction for the first independent hydro-

power project in Kuwait. The company will build and operate 

the power plant on gas having a capacity of at least 1.500 MW 

and a plant for desalination of the water with a capacity of 486 

thousand m3/day. 

GDF SUEZ implements the biggest world unit of bio-mass in 

Poland. It has a production capacity of 205 MW.

GDF SUEZ operates the largest wind park in Africa. It has a 

capacity of 300 MW. It also tests the ground for a geothermal 

project in Indonesia. 

Panorama

GDF  SUEZ a demarat un proiect pentru  

10 parcuri eoliene [i unul fotovoltaic \n Canada 

GDF SUEZ a semnat un acord de 

asociere cu MIT Renewables, din 

Japonia, [i fondul de investi]ii Fiera 

Axium Infrastructure, din Canada, 

pentru realizarea a 10 parcuri eoliene 

[i a unuia fotovoltaic \n Canada. Fili-

ala canadian` a grupului GDF SUEZ 

va de]ine 40% din proiect, \n timp ce 

noii parteneri vor de]ine, fiecare, 

câte 30%. Investi]ia va produce anual 

660 MW energie eolian` [i 20 MW 

energie solar`. {apte din cele 12 proiecte furnizeaz` deja energie elec-

tric` pentru autorit`]ile locale canadiene, iar alte cinci sunt \n diverse 

stadii de construc]ie. O parte din aceste proiecte suport` extinderi, astfel 

\ncât capacitatea total` de produc]ie poate ajunge pân` la 730 MW.

Teste de foraj GDF SUEZ

pentru un proiect geotermal 

\n Indonezia 

PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML), o compa-

nie de]inut  ̀de GDF SUEZ, PT Supreme Energy [i 

Sumitomo Corporation au \ncheiat cu succes for`rile 

pentru primele explor`ri \n Muaralaboh, West Suma-

tra, Indonesia. |n decembrie 2012, primele teste au 

confirmat existen]a unui sistem geotermal cu o 

capacitate estimat  ̀la 20 MW. Obiectivul este con-

struirea, \n 2014, unei centrale cu o capacitate de 

energie geotermal̀  de 220 MW. GDF SUEZ mai de- 

]ine dou  ̀centrale geotermale \n Indonezia, la Rajaba-

sa (proiect ce acoper  ̀19.520 ha), [i proiectul de la 

Rantau Debap, câ[tigat \n 2010 de consor]iul format 

din GDF SUEZ, PT Supreme Energy [i Marubeni.

GDF SUEZ implementeaz  ̀cea mai mare 

unitate de biomas  ̀din lume \n Polonia

GDF SUEZ Energia Polska 

a finalizat cea mai mare 

central` din lume cu con-

sum 100% biomas` \n 

Polonia, la Polaneic. Cen-

trala ecologic`, echipat` 

cu cea mai nou` tehnolo-

gie de reducere a emisii-

lor de bioxid de carbon, 

are o capacitate de pro-

duc]ie de 205 MW. Polo-

nia inten]ioneaz` s` aco-

pere 15% din necesarul de energie cu energie regenerabil` pân` \n 

2020. Centrala contribuie la atingerea acestui obiectiv \n dou` feluri: 

reducerea emisiilor anuale de dioxid de carbon cu pân` la 1,2 mili-

oane tone [i va contribui la reabilitarea rezervelor de energie ale 

Poloniei prin diversificarea surselor [i optimizarea mixului energetic. 

GDF SUEZ Energia Polska a \nceput construc]ia centralei \n 2010. 

Investi]ia total` se ridic` la aproape 245 milioane euro. 

GDF  SUEZ a demarat un proiect pentru 

10 parcuri eoliene [i unul fotovoltaic \n Canada 

GDF SUEZ a semnat un acord de 

asociere cu MIT Renewables, din 

Japonia, [i fondul de investi]ii Fiera 

Axium Infrastructure, din Canada, 

pentru realizarea a 10 parcuri eoliene 

[i a unuia fotovoltaic \n Canada. Fili-

ala canadian` a grupului GDF SUEZ 

va de]ine 40% din proiect, \n timp ce 

noii parteneri vor de]ine, fiecare, 

câte 30%. Investi]ia va produce anual 

660 MW energie eolian` [i 20 MW 

energie solar`. {apte din cele 12 proiecte furnizeaz` deja energie elec-

tric` pentru autorit`]ile locale canadiene, iar alte cinci sunt \n diverse 

stadii de construc]ie. O parte din aceste proiecte suport` extinderi, astfel 

\ncât capacitatea total` de produc]ie poate ajunge pân` la 730 MW.

Teste de foraj GDF SUEZ

pentru un proiect geotermal 

\n Indonezia 

PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML), o compa-

nie de]inut  ̀de GDF SUEZ, PT Supreme Energy [i 

Sumitomo Corporation au \ncheiat cu succes for`rile 

pentru primele explor`ri \n Muaralaboh, West Suma-

tra, Indonesia. |n decembrie 2012, primele teste au 

confirmat existen]a unui sistem geotermal cu o 

capacitate estimat  ̀la 20 MW. Obiectivul este con-

struirea, \n 2014, unei centrale cu o capacitate de 

energie geotermal̀  de 220 MW. GDF SUEZ mai de-

]ine dou  ̀centrale geotermale \n Indonezia, la Rajaba-
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ENERGIA REGENERABIL~ –
pe lista de priorit`]i a investi]iilor la nivel mondial
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

Epuizarea rezervelor de combustibili 

fosili [i cre[terea consumului energetic 

\n ]`rile \n curs de dezvoltare au acutizat 

problematica generat` de absen]a unor 

descoperiri de resurse energetice prima-

re pentru suplinirea cererii \n cre[tere. 

Din acest motiv, cele mai importante 

companii din sectorul energetic mondial, 

printre care se afl` [i GDF SUEZ, au ori-

entat investi]iile din ultimii ani \n proiecte 

energetice de produc]ie din surse rege-

nerabile. Impactul acestor proiecte asu-

pra mediului, dar [i asupra activit`]ii 

companiei nu va \ntârzia s` apar`, capa-

citatea de produc]ie energetic` a GDF 

SUEZ fiind mai mare de la un an la altul.

Concursul IDEAS Energy Innovation 2013 

a[teapt` propuneri

GDF SUEZ sus]ine inova]ia \n domeniul energiilor regenerabile [i 

eficientizarea energetic` \n America Latin` [i Caraibe \mpreun` cu 

Banca Inter-American` de Dezvoltare [i Fondul de Dezvoltare Nor-

dic`. Concursul IDEAS Energy Innovation 2013 a lansat sesiunea 

de propuneri pentru \mbun`t`]irea eficien]ei energetice [i extin-

derea accesului la energie regenerabil` \n America Latin` [i Caraibe. 

Sponsorizat de GDF SUEZ, Fondul de Dezvoltare Nordic`, Guvernul 

Coreei de Sud [i Banca Inter-American` de Dezvoltare, concursul 

a[teapt` propuneri pentru promovarea de solu]ii inovative pentru 

problema energiei, pentru beneficiul comunit`]ilor locale, pentru 

crearea de noi locuri de munc` [i pentru reducerea emisiilor de 

gaze. Câ[tig`torii concursului vor fi premia]i cu 100.000 dolari [i 

cu sus]inerea pentru implementarea ideilor. Propunerile au fost 

transmise pân` la 1 iulie 2013 pe website-ul www.iadb.org/ideas, 

iar câ[tig`torii vor fi anun]a]i dup` data de 30 august 2013.

Consor]iul condus de GDF SUEZ a 

câ[tigat licita]ia pentru primul proiect 

independent hidroenergetic din Kuweit 

GDF SUEZ a anun]at, dup` ce au fost finalizate contractele 

pentru proiectul din Kuweit, c` licita]ia pentru Az Zour North 

Independent Water & Power Project (IWPP) din Kuweit a fost 

câ[tigat` de consor]iul format cu Sumitomo Corporation (Japonia) 

[i partenerul kuweitian Abdullah Hamad Al Sagar & Brothers. 

Consor]iul condus de GDF SUEZ a câ[tigat licita]ia pentru con-

struirea [i operarea centralei electrice pe gaz cu o capacitate 

instalat` de cel pu]in 1.500 MW [i a centralei pentru desalini-

zarea apei, care va avea o capacitate de 486 mii m³/zi. Acest 

proiect va fi de]inut de consor]iu, de organismele publice din 

Kuweit [i de persoanele fizice din Kuweit (prin oferta public` ce 

urmeaz` s` fie f`cut`). Capacitatea acestei centrale va acoperi 

aproximativ 12% din necesarul de consum total al Kuweitului, 

iar centrala pentru desalinizare va acoperi circa 23% din capa-

citatea ]`rii. |ntreaga produc]ie efectuat` va fi cump`rat` de 

Ministerul Electricit`]ii [i Apei din Kuweit \n baza unui contract 

pe urm`torii 40 de ani. Centrala \[i va \ncepe opera]iunile 

comerciale \n 2015, dup` finalizare [i o perioad` de teste.

GDF SUEZ preg`te[te, \n Marea Britanie, conversia 

unei centrale electrice pe c`rbuni cu biomas`

GDF SUEZ Energy UK-Europe a ob]inut aprobarea pentru conversia unei centrale 

pe c`rbuni cu biomas` la Rugeley Power Station, \n Staffordshire, Marea Britanie. 

Conversia centralei electrice pe c`rbuni, cu o capacitate de 1.026 MW, cu bio-

mas` este parte a strategiei guvernului britanic de a decarbonifica sectorul ener-

giei electrice. Centrala este de]inut` de GDF SUEZ (75%) [i Mitsui (25%). Proiectul 

va folosi utilit`]ile existente ale centralei [i va men]ine angaja]ii.
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GDF SUEZ opereaz` cel mai mare 

parc eolian din Africa

GDF SUEZ anun]` construc]ia celui mai mare parc eolian de 300 MW 

din Africa, \n Maroc, la Tarfaya. Proiectul este de]inut \n parteneriat 

cu compania energetic` marocan` Nareva Holding. Gérard Mestral-

let, CEO GDF SUEZ, a declarat c` „Proiectul Tarfaya se \nscrie \n 

strategia de dezvoltare a grupului pe pie]e aflate \n cre[tere rapid`. 

Suntem \ncânta]i s` sus]inem ambi]iile Marocului de a cre[te surse-

le de energie regenerabil` prin acest proiect care aproape dubleaz` 

capacitatea de energie eolian` a ]`rii. Fiind [i cel mai mare parc 

eolian construit de GDF SUEZ, proiectul demonstreaz` angajamentul 

nostru de a investi \n energii regenerabile, dar [i \n construirea 

infrastructurii energetice \n Africa“.
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Practical solutions: Types of Wind Turbines 

Useful - How to build a wind turbine

60

english summary

The wind energy has been used for ages. Starting 

with the end of the 19th century, the wind energy 

has been used to produce electric energy by wind 

turbines.

The first wind turbine was installed in 1887 by the 

Scottish James Blyth, being used to illuminate his 

holiday house. A few months later, the American 

inventor built the first automatic wind plant to pro-

duce electric energy in Cleveland, Ohio. In 1930, the 

wind mills were a familiar presence inside the farms 

in the USA.

The capitalization of the wind energy was stimulated 

in 1970 because of the oil crisis. The wind turbines 

can be divided into two categories according to the 

axis around which the turbine spins:

• Turbines with a horizontal axis;

• Turbines with a vertical axis.

The ones with a horizontal axis are the most well-

known. The first wind turbine was installed in Scot-

land, in July, 1887. 

Wind turbines with a horizontal axis
They work like the windmills. They also have a gear 

box that transforms the slow rotation movement of 

the blades in a faster one in order to increase the 

efficiency of the current generator.

The turbines can be small, average and big. The 

small ones produce 50-60 MW and use the rotors 

having a diameter of 1 and 15 meters. The average 

ones have a diameter of 15 -60 m and produce 

power of 50-100 KW.

Wind turbines with magnetic levitation
They were firstly presented in Asia in 2007. The 

functioning principle of the magnetic levitation tur-

bines is similar to the one used for the Maglev trains. 

Such a turbine can generate 1 GW of energy. It is 

enough to power 750.000 houses. It may last for 

500 years.

Wind turbines with a vertical axis
The main advantage of them is that they do not need 

a special position for the wind. They can be placed 

closer one another. A disadvantage is the slow 

speed and the costs of the parts. 

A wind turbine is a device that transforms the 

wind force into mechanic energy. By connect-

ing it to an electric generator, the modern 

wind turbine transforms the wind energy into 

electric energy.

The main parts of a wind turbine are:

The rotor – is composed by blades and a hub. 

They have three blades. They are made of 

polyester with carbon or glass fibers. These 

materials assure the mechanist resistance, 

flexibility, elasticity and a reduced weight.

The basket - has the role to protect the parts 

that are mounted inside the turbine. 

The main tree - named also the slow tree 

transmits the rotation movement from the hub 

of the turbine to the multiplier of speed. It can 

have between 20 

and 400 rota-

tions /minute.

The multiplier – 

functions like a 

gear box. It has 

the role to in-

crease the slow 

speed  o f  the  

main tree to the 

higher levels of 

the electric gen-

erator.

T h e  b r a k i n g  
device – is a sa-

fety device mounted on the tree with high 

speed. 

The tree of high speed named also coupling 

transmits the movement from the speed mul-

tiplier to the electric generator.

The electric generator converts the mechan-

ic energy of the tree into electric energy using 

the principle of electromagnetic induction.

The cooling system of the electric generator 

takes the excess of warmth produced during 

its operation.

The pylon has the role to sustain the wind 

turbine and to position it to a perfect height 

for the speed of the wind. It can reach up to 

150-130 meters.

The rotation system permits the orientation 

of the turbine according to the wind.

The vane is mounted on the basket and it has 

to indicate the direction of the wind.

The anemometer is a device to measure the 

speed of the wind. It is mounted on the basket 

The control system (controller) is a system 

of sensors and electric controls of the turbine. 

have between 20 

and 400 rota-
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The multiplier
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|
n prezent, exist` mai multe tipuri de turbine eoliene. 
Cea mai r`spândit` este turbina eolian` cu ax orizon-
tal, care deriv` din morile de vânt, deoarece acest tip 
are cel mai bun randament aerodinamic.
Principalele p`r]i componente ale unei astfel de turbi-
ne eoliene sunt urm`toarele:

ROTORUL este alc`tuit din palete [i butucul pe care aces-
tea sunt montate. Este montat pe axul principal al turbinei, 
iar rolul s`u este de a capta energia vântului [i de a o trans-
forma \n energie mecanic`. Turbinele actuale au, \n general, 
trei palete. Dimensiunile lor pot varia de la 1 la 100 m [i chiar 
mai mult. Anumite palete sunt ajustabile prin controlul un-
ghiului de \nclinare. Sunt fabricate utilizând tehologii din 
industria aeronautic` din materiale compozite ‒ poliester  
\nt`rit cu fibre de carbon sau de sticl`. Aceste materiale 
asigur` rezisten]a mecanic`, flexibilitatea, elasticitatea [i 
greutatea redus`.
NACELA are rolul de a proteja componentele care se mon-
teaz` \n interiorul turbinei. Poate fi considerat` un fel de 
camer` a ma[inilor pentru turbin`. Este a[ezat` \n partea de 
sus a pilonului.
ARBORELE PRINCIPAL, numit [i arbore lent, transmite mi[-
carea de rota]ie de la butucul turbinei la multiplicatorul de 
tura]ie cu ro]i din]ate. |n func]ie de tipul turbinei, tura]ia ar-
borelui principal poate varia \ntre 20 [i 400 rota]ii/min.
MULTIPLICATORUL de tura]ie cu ro]i din]ate func]ioneaz` 
ca o cutie de viteze. Are rolul de a m`ri tura]ia mai sc`zut` a 
arborelui principal la valorile mai ridicate de care are nevoie 
generatorul electric.
DISPOZITIVUL DE FRÂNARE este un dispozitiv de siguran]` 
montat pe arborele de tura]ie ridicat`, \ntre multiplicatorul 
de tura]ie [i generatorul electric. Viteza de rota]ie a turbinei 
este men]inut` constant` prin reglarea unghiului de \nclina-

re a paletelor \n func]ie de viteza vântului. Dispozitivul de 
frânare (cel mai adesea hidraulic, \ns` poate fi [i mecanic) 
este utilizat \n cazul \n care mecanismul de reglare a unghiu-
lui de \nclinare a paletelor nu func]ioneaz` corect sau pentru 
frânarea complet` a turbinei atunci când se fac opera]ii de  
\ntre]inere sau repara]ii. De asemenea, când vântul are vite-
ze foarte mari, sistemul de frânare intervine pentru men]i- 
nerea rotorului la vitez` sigur`, evitând defectarea generato-
rului sau supra\nc`rcarea echipamentelor.
ARBORELE DE TURA}IE RIDICAT~, denumit [i arbore 
secundar sau cuplaj, transmite mi[carea de la multiplicatorul 
de tura]ie la generatorul electric. Tura]ia acestui arbore are 
valori \ntre 1.200 [i 1.800 rota]ii/min.
GENERATORUL ELECTRIC converte[te energia mecanic` a 
arborelui de tura]ie ridicat` \n energie electric` folosind 
principiul induc]iei electromagnetice. El difer` de generatoa-
rele obi[nuite, deoarece trebuie s` lucreze cu o surs` de 
energie primar` care furnizeaz` o putere mecanic` fluctuan-
t`. Exist` atât generatoare care furnizeaz` curent continuu 
(de regul`, \n cazul turbinelor de mici dimensiuni [i pentru 
aplica]ii casnice), cât [i generatoare electrice de curent 
alternativ, ce pot ajunge pân` la o putere de 5 MW \n cazul 
celor mai mari eoliene. Curentul electric ob]inut este fie 
transmis spre stocare \n baterii [i folosit apoi cu ajutorul unui 
invertor, fie livrat re]elei de distribu]ie.
SISTEMUL DE R~CIRE a generatorului electric preia excesul 
de c`ldur` produs \n timpul func]ion`rii acestuia. R`cirea 
este asigurat`, de obicei, de c`tre un ventilator. Uneori, \ns`, 
sistemul de r`cire este proiectat s` func]ioneze cu ap`, \n 
acest caz fiind necesar un circuit suplimentar pentru r`cirea 
apei.
PILONUL are rolul de a sus]ine turbina eolian` [i de a o pozi- 
]iona la o \n`l]ime optim` pentru viteza vântului. |n prezent, 

pot ajunge pân` la 120-130 metri. Sunt confec]iona]i din o- 
]el sau beton [i sunt monta]i pe funda]ia aferent`. |n interi-
orul pilonului sunt montate atât re]eaua de distribu]ie a 
energiei electrice produse de turbin`, cât [i sc`rile de acces 
c`tre nacel` pentru opera]iunile de \ntre]inere sau repara]ii.
SISTEMUL DE PIVOTARE permite orientarea turbinei \n 
func]ie de direc]ia vântului. Mecanismul este alc`tuit \n ge-
neral din motoare electrice care rotesc \ntreaga turbin` spre 
stânga sau spre dreapta. Este pus \n mi[care cu ajutorul unui 
sistem automatizat la orice schimbare de direc]ie a vântului.
GIRUETA este montat` pe nacel` [i are rolul de a indica 
direc]ia vântului. La schimbarea direc]iei vântului, girueta 
comand` automat intrarea \n func]iune a sistemului de pivo-

tare a turbinei. |n cazul turbinelor de dimensiuni reduse, 
reorientarea se face automat de c`tre giruet`, f`r` a fi nece-
sar` prezen]a unui sistem de pivotare.
ANEMOMETRUL este un dispozitiv pentru m`surarea vitezei 
vântului montat pe nacela turbinei. Acesta comand` pornirea 
sau oprirea turbinei \n func]ie de valorile vitezei vântului \ntre 
care turbina are func]ionarea optim`.
SISTEMUL DE CONTROL (controller) este un sistem de 
senzori [i de controale electronice ale turbinei. Acesta con-
troleaz` toate opera]iunile executate de turbin`. |n cazul 
turbinelor mari, este integrat \ntr-o re]ea de calculatoare. De 
regul`, este amplasat \n nacel`, iar celelalte calculatoare sunt 
amplasate la baza pilonului.

text SIMONA GEORGESCU
foto SHUTTERSTOCK

Cum se construie[te
O TURBIN~ EOLIAN~
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O turbin` eolian` este un dispozitiv care transform` for]a vântului \n energie mecanic`. Prin conectarea 
la un generator electric, turbinele de vânt moderne transform` energia eolian` \n energie electric`.

UTIL

small ones produce 50-60 MW and use the rotors Such a turbine can generate 1 GW of energy. It is 

TURBINE EOLIENE CU AX ORIZONTAL 
Principiul de func]ionare este la fel cu cel al 
morilor de vânt: palele unei elice adun` ener-
gia cinetic` a vântului, pe care o transform` \n 
energie electric` prin intermediul unui genera-
tor. Rotorul [i generatorul de curent sunt pozi- 
]ionate \n vârful unui turn suficient de 
\nalt pentru a avea acces la curen]ii de aer. |n 
cazul turbinelor mici, alinierea pe direc]ia vân- 
tului se face cu ajutorul unor aripioare. Cele 
mari folosesc senzori [i servomotoare pentru 
aliniere. Majoritatea turbinelor cu ax orizon-
tal au [i o cutie de viteze care transform` 
mi[carea de rota]ie lent` a palelor \ntr-una 
mai rapid`, necesar` pentru a cre[te eficien- 
]a generatorului de curent. Deoarece turnul 
produce turbulen]e \n spatele s`u, rotorul 
turbinei este a[ezat \n fa]`. Palele turbinei sunt 
suficient de rezistente pentru a nu fi \ndoite 
[i \mpinse \n turn de vânturile puternice. |ns` 
exist` [i turbine cu rotorul plasat \n spate. 
Aceste turbine au avantajul c` palele elicei 
se orienteaz` automat [i se pot \ndoi pentru a 
reduce suprafa]a ce opune rezisten]` \n cazul 
vânturilor puternice.
|n func]ie de m`rime, pot fi \mp`r]ite \n mici, 
medii [i mari. Turbinele eoliene mici pot produ-
ce 50-60 kW [i folosesc rotoare cu diametrul  
\ntre 1 [i 15 metri. Ele sunt folosite \n principal 
\n zone izolate, unde nu sunt disponibile alte 
tipuri de energie. Cele mai r`spândite sunt 
turbinele eoliene medii. Acestea au rotoare 
cu diametrul \ntre 15 [i 60 metri [i produc o 
putere \ntre 50-1500 kW. Turbinele eoliene 
mari au rotoare cu diametre \ntre 60 [i 100 
metri [i pot genera 2-3 MW putere. |n practic`, 
s-a dovedit c` acest tip de turbine este mai pu- 
]in eficient [i sigur. Cele mai multe turbine 
comerciale folosite \n prezent sunt turbinele 
medii, cu o capacitate de 500-1.500 kW.

TURBINE EOLIENE CU LEVITA}IE 
MAGNETIC~
Reprezint` o alternativ` la fel de eficient` 
pentru sistemele clasice [i ele au fost pre-
zentate publicului [i companiilor implicate 
\n domeniul energiei regenerabile pentru 
prima dat` la expozi]ia WindPower Asia, 
care s-a desf`[urat la Beijing, \n anul 2007. 
Principiul de func]ionare a turbinelor cu 
levita]ie magnetic` este similar celui folo-
sit \n cazul trenurilor MagLev, care merg pe 
pern` magnetic`. Practic, pale]ii turbinei 
se \nvârt \n urma fluxului magnetic produs 
de ni[te magne]i permanen]i fabrica]i 
dintr-un element foarte rar, neodymium. 
Turbina este orientat` \n sens vertical, iar 
paletele sunt suspendate magnetic dea-
supra bazei. Este un sistem eficient, care 
elimin` frecarea [i, astfel, turbina va avea 
o via]` mai lung` [i un cost mult mai mic 
de exploatare. Spre deosebire de turbinele 
clasice, cele cu levita]ie magnetic` func- 
]ioneaz` atât la viteze mai mici ale vân-
tului, de pân` la 1,5 m/s, cât [i la viteze 
mult mai mari, care pot dep`[i 40 m/s. 
Un aspect foarte important este sus]i- 
nut de faptul c` o singur` turbin` MagLev 
poate genera 1 GW de energie. Aceasta 
este suficient` pentru a alimenta 750.000 
de case, adic` un ora[ de m`rime medie. 
De asemenea, gra]ie sistemului de func]i- 
onare, se estimeaz` c` ar avea o durat` de 
existen]` de pân` la 500 de ani. |n plus, 
costul energiei produse cu turbine MagLev 
este aproximativ la fel cu cel al energiei 
provenite de la eolienele clasice. Auto-
ritatea pentru energie din Statele Unite 
estimeaz` c`, \n urm`torii 10 ani, 20% din 
energia produs` pe teritoriul acestei ]`ri 
va avea ca surs` centralele de acest tip.

TURBINE EOLIENE CU AX VERTICAL
Reprezint` turbinele la care arborele roto-
rului principal este a[ezat pe vertical` [i 
principalele componente se afl` la baza 
turbinei, facilitând astfel opera]iunile de \n- 
tre]inere. Principalul avantaj al acestui tip 
de turbin` este acela c` nu necesit` pozi]i- 
onarea \n vânt. Acest aspect este impor-
tant \n zonele \n care viteza vântului se 
schimb` \n mod frecvent. Datorit` faptului 
c` absorb for]a vântului, mic[orându-i 
viteza [i provocând mai pu]ine turbulen]e, 
turbinele verticale pot fi montate la distan- 
]e destul de mici una fa]` de cealalt`. 
Printre dezavantajele turbinelor cu ax 
vertical se num`r` viteza mult mai mic` 
de rota]ie, motiv pentru care sunt mai pu- 
]in eficiente, precum [i costurile mai mari 
ale componentelor necesare pentru con-
struirea lor. Un dezavantaj este [i faptul 
c` aceste turbine nu pornesc singure, folo-
sind generatorul pe post de motor pentru a 
porni. |n prezent, sunt \n dezvoltare câteva 
tipuri de turbine verticale care sunt mult 
mai eficiente. n
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SOLU}II PRACTICE

TIPURI DE TURBINE 
EOLIENE
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text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCK

De mii de ani oamenii au folosit energia vântului pentru propulsarea ambarca]iunilor pe ap` sau ca energie 
mecanic` prin morile de vânt. |ncepând cu sfâr[itul secolului al XIX-lea, energia vântului este folosit` pentru 
producerea energiei electrice prin intermediul turbinelor eoliene.
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Prima turbin` 
eolian` a fost 
instalat`  
\n iulie  
1887,  
\n Sco]ia.

P
rima turbin` eolian` a fost instalat` \n 
iulie 1887, de c`tre academicianul sco]ian 
James Blyth, fiind folosit` pentru iluminarea 
casei sale de vacan]`. Câteva luni mai târ-
ziu, inventatorul american Charles Brush a 
construit prima central` eolian` automat` 
pentru produc]ia de energie electric` \n Cle-

veland, statul Ohio. La \nceput, produc]ia energiei electrice 
eoliene a fost considerat` mult mai rentabil` [i mai intens 
folosit` \n zonele cu popula]ie dispersat`. |n anii 1930, morile 
de vânt pentru energie electric` erau o prezen]` familiar` \n 

cazul fermelor de pe teritoriul Statelor Unite, acolo unde sis-
temele de distribu]ie nu fuseser` \nc` instalate. Valorificarea 
energiei eoliene a fost stimulat` de apari]ia crizei petrolului 
din anii 1970 [i apoi, \n anii 1990, de preocup`rile fa]` de 
impactul pe care \l are asupra mediului poluarea generat` 
de combustibilii fosili.
Turbinele eoliene pot fi separate \n dou` categorii, \n func]ie 
de axa dup` care se rote[te turbina: turbine cu ax orizontal [i 
turbine cu ax vertical. Cele care au axa de rota]ie orizontal` 
sunt cele mai r`spândite, iar cele cu axa vertical` sunt mult 
mai rar \ntâlnite.
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Iuliana Tudor is the creator of the show “once 

in a Lifetime” on TVR1. She is a open, dynamic, 

passionate and apparently complicated 

woman. She got different distinctions and she 

became “The Woman of the Year in Television”. 

But, if she is supposed to choose between 

career and family, she would choose the family.

You are the first person in television who 
managed to reinterpret the folklore by the 

production “Once in a Lifetime”.
I think a show depends on its viewers. I want 

to thank all the people who watch us every 

night.

How much do you get involved into the 
show?
We are a team, like a family. I choose the 

guests, the songs, the practical tests and also 

the image.

Do you always have the sensation to try 
something new?
In my profession it is compulsory. I like the 

safety given by my family. I am a steady 

person.

Do you use your femininity?
I am real combination between high-heels 

and slim soles, between dresses and jeans, 

between shows and matches, between 

romantic dinners and breakfast in a corner, 

between tears and smiles. 

What do you do when you get bored?
I do not know this feeling. In television I am 

surrounded by people who want me to be in 

good shape and at home it is my son, Tudor, 

who wants me to play with him all the time. 

The White House, USA
In 1979, the president Carter, a real ecologist, 

placed 32 solar panels on the roof of the White 

House. The panels were used to make the 

water warmer.

The National Stadium KAOHSIUNG, Taiwan
The dragon-shaped stadium was finalized in 

2009. Its capacity is of 55.000 places. This 

arena has thousands of solar panels installed 

on the roof and outside the building.

The CIS Tower, England
The Cis Tower is the most well-known building 

in Manchester. It was built in 1962 and it is 118 

m tall. The photovoltaic cells can produce 

180.000 KW/year.

The International Airport – Dusseldorf, 
Germany
This airport started using this new solar system 

in 2011. The panels are installed on the ground. 

They can produce 2 MW of electricity/year.

The Dunster Castle, England
This castle was built in the 11th century. In 

2008 it got 24 solar panels. 

Bahrain World Trade Center
These are twin towers in Manama, Bah-

rain. They are 240 m tall. This center was 

built in 2008 and it is the first skyscraper 

that has wind turbines. They have a capac-

ity of 225 KW.

SE1 Strata Tower, England
Its nickname is “Isengard”. The tower 

is 148 m tall and is one of the tallest 

buildings in London. The turbines can 

produce 50 MW of electricity per year.

The Pearl River Tower, China
It is 310 m tall and it is located in 

Guangzhou, China. Its façade is totally 

covered with photovoltaic panels. 
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In Japanese “crisis” means “oppor-

tunity”. Marcel Barbus – general 

manager of Adeplast told us that 

Adeplast bought the operations of 

the German company “Dufa” 

owned by Meffert Group. 

Adeplast is one of the Romanian 

companies that finished the year 

2012 with excellent financial 

results. This could happen because 

of:

• Quality of materials;

• A good team;

• Clear objectives;

• Good marketing strategies;

• VISION AND WORK.

The value of the investments is of 6 

million Euros. Adeplast has a facil-

ity in Oradea, one in Ploiesti and 

one in Roman. 

The green projects of the company 

are the investments in the latest 

modern technology. The evolution 

of adhesives and paints market 

consists in work and a good pro-

gram of investments.

The main segment of Adeplast 

activity is dry mortar. Then, they 

will produce polyester and then wet 

products. In 2013, Adeplast wants 

to increase with 30%.

The qualities of a successful man-

ager are: vision, work desire, lead-

ership, self-improvement, work 

capacity and dedication. 

The wooden houses are every-

where in the west. In Scandinavia 

and North America, 90% of the 

buildings are made of wood.

Wood is a natural and ecological 

material and it is not harmful to 

our health. The construction pro-

cess is less polluting and the 

waste does not represent recy-

cling problems.

A wooden house does not gener-

ate radiations, static electricity, 

magnetic fields and does not dis-

turb the natural magnetism of the 

Earth.

Insulator
A wooden house is cooler in sum-

mer and it is warmer in winter. 

Wood has an insulation power that 

is 6 times higher than the brick 

and 15 times than the cement.

It regulates the humidity inside 
the house
Wood  i s  a  mate r i a l  t ha t 

“breathes”. Wood is great in case 

of earthquakes.

The management of execution
According to the project and sur-

face, a wooden house can be built 

in one month. The execution 

cos t s  can  be  

30-40% less than 

the costs for a 

brick house. It 

can last for 100 

years.

Weak points 
W o o d  c a n n o t 

resist against fire. 

It is flammable. 

Case Study - Adeplast

Ecology - Wooden house

Economy of Energy - Ecological buildings in the world

Alternatives: Iuliana Tudor
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gram of investments.
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activity is dry mortar. Then, they 

will produce polyester and then wet 

products. In 2013, Adeplast wants 

to increase with 30%.

The qualities of a successful man-

ager are: vision, work desire, lead-

ership, self-improvement, work 

capacity and dedication. 

STUDIU DE CAZ: ADEPLAST
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Compania AdePlast a surprins pia]a materialelor de construc]ii prin preluarea opera]iunilor brandului german 
de vopsele Düfa, de]inut de grupul Meffert. Care au fost culisele acestei investi]ii, dar [i care sunt a[tept`rile \n 
urm`toarea perioad`, am \ncercat s` afl`m de la dl. Marcel B`rbu], director general AdePlast.

„|n japonez`, cuvântul criz`  
se traduce și prin oportunitate“
interviu de ADRIAN C|L}AN  foto DAN BORZAN

AdePlast este una dintre pu]inele com-
panii române[ti care a \ncheiat anul 
2012 cu rezultate financiare foarte 
bune. Cum se explic`? Ce strategie a]i 
adoptat pentru aceasta?

M.B. 
Dup` p`rerea mea, este vorba 
despre un mix complex, con-

stituit pe urm`toarele valori:
- Calitatea materialelor, care la AdePlast 
s-a p`strat nealterat` \n ultimii an;
- O echip` performant` \n toate compar-
timentele care asigur` func]ionalitatea \n 
parametri maximi a \ntregului mecanism;
- O extindere a echipei comerciale [i 
\mp`r]irea acesteia pe segmente bine 
determinate, cu obiective clare [i politic` 
adaptat` tipului de abordare;
- O investi]ie sus]inut` \n marketing, ceea 
ce a dus la o bun` vizibilitate a brandului;
- O campanie de investi]ii de mare am-

ploare, care \ncepe s`-[i arate roadele \n 
cele din urm`. |n limba japonez`, cuvântul 
criz` se traduce [i prin oportunitate, fapt 
avut mereu \n vedere \n momentul sta-
bilirii strategiei investi]ionale pe termen 
scurt, mediu [i lung. Sintetizând \n dou` 
cuvinte: VIZIUNE [i MUNC~!
Ultima „lovitur`“ care a uimit pia- 
]a materialelor de construc]ii este pre-
luarea opera]iunilor brandului german 
de vopsele Düfa, de]inut de grupul 
Meffert. Pute]i detalia culisele [i pers-
pectivele acestei noi investi]ii? 

M.B. 
Tocmai aminteam cât de 
important` este viziunea pe 

termen mediu [i lung \n dezvoltarea unei 
companii. Având o facilitate de produc- 
]ie \n Oradea (una din cele mai tehnolo-
gizate din România) [i una \n construc]ie 
la Ploie[ti, am considerat c` \n anul 2013 

trebuie s` devenim un juc`tor important 
[i \n acest domeniu al materialelor de con- 
struc]ii. |n acest context, am cercetat 
pia]a [i am \ncercat s` ne apropiem de 
o firm` cu tradi]ie \n segment, Meffert 
potrivindu-se ca o m`nu[` \n puzzle-ul 
ce \l avem de construit. Având know 
how, notorietate atât pe pia]a intern`, 
cât [i pe pie]ele interna]ionale, dar mai 
ales având o echip` de profesioni[ti cu 
care am putut colabora minunat, reu[ind  
\ntr-un termen scurt s` punem la punct 
toate detaliile acestei colabor`ri, Meffert 
s-a dovedit \nc` din start un partener 
de n`dejde pentru ceea ce dorim s` 
construim \n acest segment. Ast-
fel, \n fabricile AdePlast se vor produ- 
ce anumite game de produse atât pen- 
tru pia]a intern`, cât [i pentru  
pia]a de export, unde Meffert are o pozi- 
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ity of 225 KW.

SE1 Strata Tower, England
Its nickname is “Isengard”. The tower 

is 148 m tall and is one of the tallest 

buildings in London. The turbines can 

produce 50 MW of electricity per year.

The Pearl River Tower, China
It is 310 m tall and it is located in 

Guangzhou, China. Its façade is totally 

covered with photovoltaic panels. 
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ECONOMIE DE ENERGIE
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Energia eolian` [i energia solar` sunt energiile regenerabile cu cea mai rapid` dezvoltare \n ultimii ani [i cu cel 
mai mare poten]ial de dezvoltare. Se a[teapt` ca \n 2013 energia eolian` s` reprezinte 3,35% din energia global`, 
crescând pân` la 8% \n 2018, iar \n 2060 energia solar` s` ajung` pân` la o treime din necesarul global de energie.

Cl`diri ecologice \n lume
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T
urbinele eoliene [i panourile solare sunt solu]ii 
viabile pentru alimentarea cu energie a locuin]elor 
individuale. |n ultimul timp, cl`diri celebre din lume 
au \nceput s` instaleze astfel de sisteme pentru 
a-[i asigura energia necesar` din surse verzi.

CASA ALB~, S.U.A.   
|n 1979, pre[edintele Carter, un ecologist convins, a f`cut 
ca pe acoperi[ul Casei Albe s` fie instalate 32 de panouri 
solare. Panourile au fost folosite pentru \nc`lzirea apei. Au 
fost \ndep`rtate \n timpul administra]iei Reagan, din cauza 
lucr`rilor de repara]ii de la acoperi[ [i, din p`cate, nu au fost 
puse la loc. Abia \n 2003 au fost instalate din nou câteva 
panouri fotovoltaice la Casa Alb`, pentru \nc`lzirea apei din 
piscin`. |n 2010, administra]ia Obama a pledat pentru insta-
larea de noi panouri solare pe acoperi[ul cl`dirii. Este vorba 
despre o investi]ie care va produce pân` la 20.000 kW pe an.

 STADIONUL NA}IONAL KAOHSIUNG, TAIWAN
Stadionul, a c`rui form` spectaculoas` imit` un 
dragon, a fost finalizat \n 2009. Având o capaci-
tate de 55.000 de locuri, arena sportiv` este 
dotat` cu mii de panouri solare instalate pe 
acoperi[ [i pe exteriorul cl`dirii. Acestea pot 
produce peste 1,1 milioane de kW de electrici-
tate pe an, de câteva ori mai mult decât este 
necesarul de energie a stadionului. Energia 
excedentar` este transmis` c`tre re]eaua de 
distribu]ie [i de ea beneficiaz` cl`dirile din 
vecin`tate.

TURNUL CIS, ANGLIA   
Turnul CIS este una dintre cl`dirile cele mai cunoscute din Manchester. A 
fost construit \n 1962 [i are 118 m \n`l]ime. |n 2004, a fost supus unui pro-
ces amplu de renovare. Pl`cile de mozaic ce ornau exteriorul turnului au fost  
\nlocuite cu celule fotovoltaice. Acestea pot produce pân` la 180.000 de kW 
de electricitate pe an. La momentul respectiv, era cl`direa comercial` cu cea 
mai mare fa]ad` solar`. De asemenea, pe acoperi[ul cl`dirii sunt instalate 
24 de turbine eoliene care produc 10% din necesarul de electricitate al cl`dirii.

 AEROPORTUL INTERNA}IONAL DŰSSELDORF, GERMANIA
Aeroportul este al treilea ca m`rime din Gemania, cu un 
trafic de 20,8 milioane de pasageri \n 2012. La sfâr[itul 
anului 2011, Aeroportul Interna]ional din Düsseldorf a trecut 
la folosirea noului s`u sistem solar de energie. Cele 8.400 
de panouri solare sunt instalate la sol, \n perimetrul aeropor-
tului. Suprafa]a lor este egal` cu cea a [ase terenuri de fot-
bal. Pot produce pân` la 2 MW de electricitate pe an, acope-
rind o mare parte din necesarul de energie a aeroportului. Pe 
un monitor din zona de plec`ri sunt afi[ate \n timp real can-
titatea de energie produs` [i cantitatea de dioxid de carbon 
corespunz`toare salvat`.

CASTELUL DUNSTER, ANGLIA   
|n 2008, pe acoperi[ul acestei cl`diri istorice, 
datând din secolul al XI-lea, au fost instalate 
24 de panouri solare. Ele sunt mascate \n a[a 
fel \ncât s` nu afecteze frumuse]ea castelu-
lui. Pot produce pân` la 5.500 de kW pe an. 
|ntr-o zi \nsorit`, energia produs` este sufici-
ent` pentru a acoperi necesarul cl`dirii.

TURNUL STRATA  SE1, ANGLIA   
Numit [i „Isengard“, turnul de 148 de metri 
este una dintre cl`dirile reziden]iale cele mai 
\nalte din Londra. Construc]ia sa a \nceput \n 
2007 [i s-a finalizat \n 2010. Pe acoperi[ul 
cl`dirii sunt instalate trei turbine eoliene cu 
diametrul de 9 metri. Fiecare are capacitatea 
de 19 kW [i \mpreun` pot produce 50 MW de 
electricitate pe an. Aceasta asigur` 8% din 
necesarul de energie a cl`dirii.

 BAHRAIN WORLD TRADE CENTER
Complexul celor dou` turnuri gemene \nalte 
de 240 de metri se afl` \n Manama, Bahrein. 
A fost construit \n 2008 [i este primul zgâ-
rie-nori care cuprinde turbine eoliene \n 
proiectul s`u. Turnurile sunt legate \ntre ele 

prin trei poduri, pe fiecare fiind montat` 
câte o turbin` eolian` cu diametrul de 29 de 
metri. Având fiecare o capacitate de 225 kW, 
pot produce pân` la 1,3 GW pe an, acope-
rind astfel 15% din consumul de energie a 
turnurilor.

 TURNUL PEARL RIVER, CHINA
Cl`direa \nalt` de 310 m este localizat` 
\n Guangzhou, China. Construc]ia sa a  
\nceput \n 2006 [i a fost finalizat` \n 
2011. Este primul zgârie-nori alimentat \n 
exclusivitate cu energia pe care [i-o pro-
duce din surse regenerabile. Turnul are 

patru deschideri care direc]ioneaz` vântul 
c`tre o serie de turbine eoliene verticale. 
Fa]ada sa este acoperit` complet cu 
panouri fotovoltaice. Combinate, cele 
dou` sisteme genereaz` suficient` elec-
tricitate pentru a asigura necesarul de 
energie a cl`dirii.
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L 
emnul este un material natural, ecolo-
gic [i nu d`uneaz` s`n`t`]ii. Pentru 
prelucrarea lemnului se folosesc mult 
mai pu]ine resurse energetice decât \n 
cazul altor materiale de construc]ie ‒ 
de 4 ori mai pu]ine decât \n cazul be-
tonului [i de 24 de ori mai pu]ine decât 

\n cazul o]elului, de exemplu. Procesul de construc- 
]ie este, de asemenea, mai pu]in poluant, iar de[e-
urile nu prezint` probleme de reciclare.
O cas` din lemn nu genereaz` radia]ii, electricitate 
static`, câmpuri magnetice [i nu perturb` magnetis-
mul natural al P`mântului. Lemnul ajut` la men]ine-
rea unui grad optim de umiditate (sub 20%) [i nu 
permite depunerea prafului. |n interiorul unei case 
din lemn va exista, a[adar, un climat s`n`tos, reco-
mandabil persoanelor alergice sau cu probleme 
respiratorii. De asemenea, culoarea natural` [i cald` 
a lemnului influen]eaz` pozitiv starea psihic`.

IZOLATOR TERMIC
O cas` din lemn este mult mai r`coroas` vara [i mai 
c`lduroas` \n lunile de iarn`. |n compara]ie cu o 
cas` realizat` din c`r`mid`, pierderile de c`ldur` \n 
acest caz sunt cu 30-40% mai mici. Lemnul are o 
putere de izolare de 6 ori mai mare decât c`r`mida 
[i de 15 ori decât betonul. Datorit` texturii sale, 
lemnul stabilizeaz` temperatura din interiorul con-
struc]iei, reducând semnificativ consumul de ener-
gie pentru \nc`lzirea sau r`cirea locuin]ei. La o cas` 
bine conceput` [i executat`, cheltuielile de \nc`lzire 
pot fi [i cu 50% mai mici. Izolând mult mai bine 
decât alte materiale de construc]ie, pere]ii din lemn 
pot fi, prin urmare, mult mai sub]iri. Un perete din 
lemn de 33 cm ofer` acela[i efect de izola]ie ca un 
perete de c`r`mid` de 140 cm sau de 500 cm din 
beton. O cas` din lemn este, astfel, cu 10-15% mai 
\nc`p`toare decât una cu aceea[i suprafa]` din 
c`r`mid` sau beton.

REGLEAZ~ UMIDITATEA INTERIOAR~
Fiind un material care „respir`“, lemnul 
absoarbe umiditatea \n exces [i o elibereaz` 
atunci când aerul devine prea uscat. Elastici-
tatea lemnului confer` caselor din lemn un 
comportament seismic incomparabil mai bun 
decât construc]iile similare din materiale 
conven]ionale. Lemnul suport` mai bine 
[ocurile seismice. Greutatea redus` este, de 
asemenea, un factor important. Casele din 
lemn pot rezista chiar [i la cutremure de 
peste 8 grade pe scara Richter.
 

MANAGEMENTUL EXECU}IEI
|n func]ie de proiect [i de suprafa]`, o cas` 
din lemn poate fi executat` chiar [i \ntr-o 
lun`. Majoritatea firmelor care se ocup` de 
astfel de construc]ii lucreaz`, \n prezent, cu 
module prefabricate ce necesit` doar mon-
taj. Costurile de execu]ie pot fi cu 30-40% 
mai mici decât \n cazul unei case din 
c`r`mid`. De asemenea, se poate construi 

\n orice anotimp. Pot fi folosite materiale de 
finisaj moderne, pentru a o face s` arate ca 
orice cas` din materiale conven]ionale, sau 
se poate accentua caracterul rustic al lemnu-
lui. O cas` din lemn bine conceput` [i execu-
tat` poate avea o durat` de via]` de peste 
100 de ani. Ast`zi, exist` solu]ii de impreg-
nare performante, cu ajutorul c`rora proble-
me precum insectele, carii sau mucegaiul 

sunt evitate. Cele mai vechi case din lemn 
existente \n prezent au chiar [i 400 de ani, 
de[i la momentul când au fost construite nu 
existau substan]e pentru tratarea lemnului. 

PUNCTE SLABE
Principalele rezerve fa]` de o cas` din lemn 
se refer` la rezisten]a la incendiu [i la dura-
bilitatea \n timp a acestui tip de construc]ie. 
Lemnul apar]ine categoriei de materiale 
inflamabile. Totu[i, conform statisticilor fir-
melor de asigur`ri, incendiile \n cazul caselor 
din lemn nu sunt mai frecvente decât \n cazul 
celorlalte tipuri de construc]ii. |n plus, lemnul 
rezist` mai bine la temperaturi \nalte, \mpie-
dicând deformarea structurii construc]iei. 
Lemnul uscat arde foarte \ncet, cu 0,7 mm 
pe minut (4,2 cm pe or`), iar crusta carboni-
zat` care se formeaz` la suprafa]` ac]ioneaz` 
ca o protec]ie. |n prezent, se poate cre[te 
rezisten]a la foc a lemnului prin diferite teh-
nologii de tratare a acestuia, dar \n acest fel 
se pierde o parte din propriet`]ile naturale 
ale lemnului.  n

ECOLOGIE

text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCK
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Casele din lemn sunt o prezen]` obi[nuit` \n Occident. |n Scandinavia [i America de Nord, 90% din construc- 
]ii sunt din lemn. Se estimeaz` c` \n fiecare an, \n Statele Unite, se construiesc aproximativ 70.000 de case 
din lemn. |n Germania, la marginea marilor ora[e, se construiesc cartiere \ntregi de case din lemn, iar sta- 
]iunile montane din Fran]a [i Elve]ia se dezvolt` aproape exclusiv prin construc]ii din lemn.

Care sunt avantajele unei
case din lemn?
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|n Japonia, \n zonele unde cutremurele 
sunt frecvente, autorit`]ile impun 
construirea caselor din lemn.

Cea mai veche cas` din lemn din Europa 
se afl` \n Elve]ia [i dateaz` din anul 1208.

Do you always have the sensation to try 
something new?
In my profession it is compulsory. I like the 

safety given by my family. I am a steady 

person.

Do you use your femininity?
I am real combination between high-heels 

and slim soles, between dresses and jeans, 

between shows and matches, between 

romantic dinners and breakfast in a corner, 

between tears and smiles. 

What do you do when you get bored?
I do not know this feeling. In television I am 

surrounded by people who want me to be in 

good shape and at home it is my son, Tudor, 

who wants me to play with him all the time. 

E[ti primul om de televiziune care a reuşit 
să reinterpreteze folclorul, prin produc]ia 
„O dată-n viaţă“.

I.T. 
Cred că suntem nişte 
supravieţuitori printre 
bombe [i cancanuri. E 
cople[itor s` vezi pen-

tru câ]i oameni formatul acesta a contat [i 
conteaz` \nc`! |n majoritatea cazurilor, o 
emisiune depinde de telespectatorii ei. Iar eu 
vreau s` le mul]umesc milioanelor de români 
care ne aleg \n fiecare vineri seara. 
Cât de mult te implici \n realizarea emisiunii?

I.T.  Suntem o echipă... ca o familie. M` 
implic total \n emisiune, de la alege-

rea invita]ilor, a pieselor, a probelor practice 
pân` la definitivarea desf`[ur`torului, vin 
cu idei \n ceea ce prive[te imaginea etc. 
Doar a[a pot fi una cu programul pe care-l 
g`zduiesc. 
De-a lungul emisiunilor, au existat invi- 
ta]i care te-au pus \n \ncurc`tur`?

I.T.  Nu am avut momente greu de 
dep`[it, pentru c` invita]ii mei pri-

mesc cu responsabilitate sfaturile echipei, 
astfel \ncât, la intrarea \n direct, au certitu-
dinea c` spontaneitatea completeaz` — nu  
\nlocuie[te — orele \n care au repetat al`turi 
de orchestr` sau ansamblul de dans. Pu- 
]ine au fost cazurile \n care invita]i care au 
acceptat ini]ial invita]ia s-au r`zgândit pe 
parcurs... Cei care m-au pus \n \ncurc`tur` au 
fost oamenii ale c`ror pove[ti le-am prezen-
tat \n cazurile sociale. M-au f`cut s` plâng, 
s` m` revolt, s` m` bucur pentru toate vie- 
]ile salvate [i s` sper c` românii vor continua 
s` fie solidari. 
Sim]i mereu nevoia s` faci ceva nou?

I.T. |n profesie, e obligatoriu. |n plan per- 
sonal, \mi place siguran]a pe care 

mi-o d` familia. Sunt o persoan` statornic`. 
Uzezi de feminitate? 

I.T. Sunt o combina]ie \ntre tocuri [i 
conver[i, \ntre rochii vaporoase [i 

jean[i, \ntre spectacole [i meciuri de fotbal, 
\ntre cine romantice [i mic dejunuri pe col]ul 
mesei, \ntre lacrimi ascunse [i zâmbete! 

Ce faci când te plictise[ti?

I.T. Nu prea cunosc sentimentul. |n 
televiziune sunt \nconjurat` de 

oameni care se a[teapt` s` fiu mereu \n for- 
m`, iar acas` e Tudor, care a[teapt` s` 
ne juc`m de parc` nu a[ fi venit de la birou, 
ci din vacan]`. Da, \n companii neinspirate, 
există momente \n care \mi doresc ca tim- 
pul s` treac` mai repede. 
Spune-mi ceva fără de care nu poţi tu să 
trăieşti pe lumea asta.

I.T. F`r` Tudor, copilul meu, f`r` so]ul 
meu, f`r` p`rin]ii mei [i f`r` dragos-

te. De orice altceva m` pot lipsi, pot construi 
oricând totul de la cap`t.
Cum arată viaţa ta din spatele ecranului 
televizorului? 

I.T. Viaţa mea din spatele ecranului 
e a mea. Nu vorbesc foarte mult 

despre planul acesta, pentru c` am certitu-
dinea c` exist` o parte din mine care trebuie 
s` r`mân` doar pentru familia mea. Sunt o 
femeie ca multe altele, cu \ntreb`rile mele, cu 
nelini[tile mele, dar [i cu siguran]a pe care 
mi-am construit-o. Am o via]` frumoas`, la 
fericirea c`reia contribui zi de zi. 
Unii spun c` nu fac niciodat` compromi-
suri pentru propria lor carier`. Tu ai face? 

I.T. Pentru mine, compromis \nseamn` 
s` oferi timp atunci când pentru 

tine ai atât de pu]in, \nseamn` s` mun- 
ce[ti peste m`sur`, dezinteresat, sacrifi-
cându-i pe cei dragi de multe ori, sacrifi-
când, poate, alte proiecte personale [i con-
struind \n ani, nu \n luni de zile, ceea ce 
define[te cu adevărat cuvântul „carier`“. 
Asta am f`cut [i a[ mai face. |ns` nu m-am 
compromis, pentru carier`! Am avut \ntot- 
deauna un orgoliu nem`surat din aceast` pers- 
pectiv` [i am ales calea cea mai grea pentru 
a m` realiza profesional. |ncet, dar temeinic 
[i sigur, prin propriile for]e! F`r` s` depind de 
nimeni, f`r` s` renun] la libertatea mea! 
A[eaz` \n ordinea importan]ei: iubirea, 
familia, cariera, copilul...

I.T. Copilul, iubirea, familia, cariera.  
Nu simt nevoia s` m` explic!

ALTERNATIVE: Iuliana Tudor

interviu de ADRIAN C|L}AN  foto PR

„|mi place siguran]a pe care mi-o d` familia“ 
Iuliana Tudor, realizatoarea emisiunii ,,O dat` \n via]`“ de la TVR1, este o persoan` deschis`, dinamic`, pasional` [i aparent 
complicat`. A primit distinc]ii din partea presei [i premiul Asocia]iei Profesioni[tilor de Televiziune, devenind [i „Femeia 
anului \n Televiziune“. Dar, dac` ar fi s` aleag` \ntre carier` [i familie, ar alege familia.

Nu prea cunosc sentimentul. |n 
televiziune sunt \nconjurat` de 

oameni care se a[teapt` s` fiu mereu \n for-
m`, iar acas` e Tudor, care a[teapt` s` 
ne juc`m de parc` nu a[ fi venit de la birou, 
ci din vacan]`. Da, \n companii neinspirate, 
există momente \n care \mi doresc ca tim-

Spune-mi ceva fără de care nu poţi tu să 

F`r` Tudor, copilul meu, f`r` so]ul 
meu, f`r` p`rin]ii mei [i f`r` dragos-

te. De orice altceva m` pot lipsi, pot construi 

Cum arată viaţa ta din spatele ecranului 

Viaţa mea din spatele ecranului 
e a mea. Nu vorbesc foarte mult 

despre planul acesta, pentru c` am certitu-
dinea c` exist` o parte din mine care trebuie 
s` r`mân` doar pentru familia mea. Sunt o 
femeie ca multe altele, cu \ntreb`rile mele, cu 
nelini[tile mele, dar [i cu siguran]a pe care 
mi-am construit-o. Am o via]` frumoas`, la 

Unii spun c` nu fac niciodat` compromi-
suri pentru propria lor carier`. Tu ai face? 

Pentru mine, compromis \nseamn` 
s` oferi timp atunci când pentru 

tine ai atât de pu]in, \nseamn` s` mun-
ce[ti peste m`sur`, dezinteresat, sacrifi-
cându-i pe cei dragi de multe ori, sacrifi-
când, poate, alte proiecte personale [i con-
struind \n ani, nu \n luni de zile, ceea ce 
define[te cu adevărat cuvântul „carier`“. 
Asta am f`cut [i a[ mai face. |ns` nu m-am 
compromis, pentru carier`! Am avut \ntot-
deauna un orgoliu nem`surat din aceast` pers-
pectiv` [i am ales calea cea mai grea pentru 
a m` realiza profesional. |ncet, dar temeinic 
[i sigur, prin propriile for]e! F`r` s` depind de 
nimeni, f`r` s` renun] la libertatea mea! 
A[eaz` \n ordinea importan]ei: iubirea, 

Copilul, iubirea, familia, cariera. 
Nu simt nevoia s` m` explic!
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Energia din cuvinte
Rezolv  ̀corect puzzle-ul [i vei descoperi, pe vertical̀ , numele 
castelului din Anglia care este alimentat cu energie solar .̀

1. Zona Banat, Zona Moldova [i Zona... sunt vizate pentru 
construirea de ferme eoliene \n România.
2. Numele unuia din elementele care compun o turbin` 
eolian`.

3. Ora[ul american \n care s-a construit prima central` eoli-
an` automat`.
4. }ar  ̀\n care 90% din construc]ii sunt realizate din lemn.
5. Numele unuia din cele dou` reactoare repornite cu acor-
dul Autorit`]ii de Control Nuclear din Belgia.
6. ... este una din sursele regenerabile de energie.
7. Ce fel de proiect va demara GDF SUEZ \n Indonezia?

O student` \n vârst` de 18 ani, de la Lynbrook High School din Califor-
nia, a inventat un dispozitiv capabil s` \ncarce telefonul mobil \n doar 
30 de secunde, conform huffingtonpost.com. Pentru aceast` inven]ie, 
Eesha Khare a câ[tigat un premiu de 50.000 de dolari \n cadrul unui 
concurs pentru tinerii oameni de [tiin]`, bani pe care \i va folosi pentru 
a studia la Harvard. Aparatul nu \ncarc` atât de rapid doar telefoane, 
ci [i alte device-uri. Această tehnologie ar putea fi folosit` chiar [i la 
\nc`rcarea bateriilor de ma[in`.

O nou` tehnologie care 
revolu]ioneaz` \n acest 
moment domeniul insta-
la]iilor de iluminat a fost 
vedeta celei de-a treia 
edi]ii a Salonului „Energii 
Regenerabile [i Alterna-
tive“ 2013, organizat de 
Camera de Comer] [i In-
dustrie Maramure[ \n pe-
rioada 22 [i 24 mai, con-
form unei [tiri publicate 
de site-ul infomm.ro. Lu-
mina degajat` de l`m-
pile cu induc]ie este 
mult mai puternic` decât 
instala]iile clasice, aces-
tea au o durat` de via]` 
mult mai mare [i econo-
misesc energia cu peste 
50%. |ntreaga tehnologie 
se bazeaz` pe o inven-
]ie din secolul al XIX-lea.

Telefon mobil care se \ncarc` \n doar 30 secunde Lampa cu induc]ie
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CALENDAR

CALENDAR DE EVENIMENTE 
PE PIA}A DE ENERGIE

Albert Einstein
Fizician

Vă amintiţi cum râdeau oamenii de 
curenţii electrici... Cunoaşterea fiinţei 
umane este abia \n stadiul incipient.

THOMAS A. EDISON
Cercet`tor

Accept tot ceea ce este legat de 
electricitate, fără a testa de la 
\nceput \n amănunţime.

NICHITA ST~NESCU
Scriitor

Inspiraţia este fundamentul artelor, \n 
genere. Ea este exact ca impulsul electric 
care stârneşte fulgerul \ntre doi poli. |n 
momentul \n care tensiunea \ntre doi poli 
se creează, fulgerul apare. 

26-27 AUGUST 2013

27 AUGUST 2013

Annual International Conference on Power, Energy 
and Electrical Engineering, Singapore, Malaezia
http://elec-eng-conf.org/ 
Este conferin]a \n cadrul c`reia vor fi expuse noi tehnici 
necesare pentru produc]ia de energie [i felul \n care func-
]ioneaz` acestea. Este momentul \n care participan]ii 
vor avea ocazia s` fac` schimb de idei [i de practici, s` 
dezv`luie modul \n care au fost puse \n practic` unele 
dintre cele mai interesante echipamente.

International Seminar and Workshop on
Hydrography, Batam, Indonesia 
http://mhi.or.id/seminar 
Acest seminar \[i propune s` fac` o trecere \n revist` a celor 
mai noi descoperiri din domeniul hidraulic, inclusiv noi c`i ru-
tiere, sisteme maritime de naviga]ie, date oceanografice, fe-
lul \n care influen]eaz` clima nivelul apei. Vor avea loc pre-
zent`ri [i despre industria off-shore [i managementul naval.

27-29 AUGUST 2013
The 2nd Annual Pacific Rim Energy & Sustainability
Conference, Hiroshima, Japonia
http://www.presdafoundation.org/pacific-rim-
energy-sustainability-conference/
Principalele subiecte de discu]ie se leag  ̀de viitorul electricit`]ii 
\ntr-o lume post-Fukushima: Ne vom \ntoarce la mine [i petrol, 
\n ciuda polu`rii? Cum va ar`ta economia \n urm`torii 10-15 ani?

19 SEPTEMBRIE 2013

ICCE 2013: International Conference & Exhibition
on Clean Energy, Ottawa, Canada
http://iaemm.com/ICCE2013
O conferin]` despre cele mai noi descoperiri \n domeniul ener-
giei regenerabile [i un moment potrivit pentru schimbul de idei, de 
tehnici [i experimente \ntre participan]ii a[tepta]i la eveniment. 
Vor fi invita]i speakeri importan]i din Canada [i de pe alte con-
tinente, fiind momentul potrivit pentru stabilirea de rela]ii.

5-7 SEPTEMBRIE 2013
Innovations in Energy, Power and Electrical 
Machines, Istanbul, Turcia
http://iepem-scoop.org/
Este o conferin]` care se focuseaz` pe cele mai interesante 
descoperiri \n materie de echipamente necesare produc]iei de 
energie regenerabil`. Evenimentul \[i propune s` faciliteze co-
laborarea \ntre cercet`tori [i poten]iali investitori.

Financing the Energy Transition, Londra, Anglia
http://www.biee.org/conference-list/financing-
the-energy-transition/
O conferin]` despre felul \n care politica [i legile pot influen]a 
\n mod pozitiv pia]a de energie prin felul \n care sunt implemen-
tate ideile. Timp de o zi, \n acela[i spa]iu se vor afla cercet`tori, 
reprezentan]i politici [i oameni de afacri, care vor purta discu]ii 
despre influen]a deciziilor pe care le lu`m ast`zi asupra siguran-
]ei energetice din viitor.
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Ajuta]i-ne să facem cea mai bună revistă 
de energie – pentru dumneavoastr`!

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

GDF SUEZ Energy România dorește ca OXYGEN să fie un vehicul de comunicare pentru cât mai 
mulți cititori. Avem nevoie de opiniile și comentariile dumneavoastră, pentru a face din această 
publicație una de referință pentru \ntreaga industrie.
Vă rugăm să ne trimiteţi opiniile voastre prin fax, e-mail sau la adresa redacţiei, completând 
chestionarul de mai jos. 
Vă mulţumim pentru sprijin!

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

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

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

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

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

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

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

5. Ce subiecte ați dori să vedeți dezvoltate \n revistă?
............................................................................................................................................................
 
Desprindeți această foaie și trimiteți-ne-o:
1. prin fax, la numărul +40 21 203 56 31  sau
2. scanată, prin e-mail, la adresa oxygen@ringier.ro sau
3. prin poștă, pe adresa Ringier Magazines SRL, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector 2, 
București, „Pentru Oxygen“.

Chestionar OXYGEN
P~REREA 

DUMNEAVOASTR~CONTEAZ~
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E[ti primul om de televiziune care a reuşit 
să reinterpreteze folclorul, prin produc]ia 
„O dată-n viaţă“.

I.T. 
Cred că suntem nişte 
supravieţuitori printre 
bombe [i cancanuri. E 
cople[itor s` vezi pen-

tru câ]i oameni formatul acesta a contat [i 
conteaz` \nc`! |n majoritatea cazurilor, o 
emisiune depinde de telespectatorii ei. Iar eu 
vreau s` le mul]umesc milioanelor de români 
care ne aleg \n fiecare vineri seara. 
Cât de mult te implici \n realizarea emisiunii?

I.T.  Suntem o echipă... ca o familie. M` 
implic total \n emisiune, de la alege-

rea invita]ilor, a pieselor, a probelor practice 
pân` la definitivarea desf`[ur`torului, vin 
cu idei \n ceea ce prive[te imaginea etc. 
Doar a[a pot fi una cu programul pe care-l 
g`zduiesc. 
De-a lungul emisiunilor, au existat invi-
ta]i care te-au pus \n \ncurc`tur`?

I.T.  Nu am avut momente greu de 
dep`[it, pentru c` invita]ii mei pri-

mesc cu responsabilitate sfaturile echipei, 
astfel \ncât, la intrarea \n direct, au certitu-
dinea c` spontaneitatea completeaz` — nu 
\nlocuie[te — orele \n care au repetat al`turi 
de orchestr` sau ansamblul de dans. Pu-
]ine au fost cazurile \n care invita]i care au 
acceptat ini]ial invita]ia s-au r`zgândit pe 
parcurs... Cei care m-au pus \n \ncurc`tur` au 
fost oamenii ale c`ror pove[ti le-am prezen-
tat \n cazurile sociale. M-au f`cut s` plâng, 
s` m` revolt, s` m` bucur pentru toate vie-
]ile salvate [i s` sper c` românii vor continua 
s` fie solidari. 
Sim]i mereu nevoia s` faci ceva nou?

I.T. |n profesie, e obligatoriu. |n plan per-
sonal, \mi place siguran]a pe care 

mi-o d` familia. Sunt o persoan` statornic`. 
Uzezi de feminitate? 

I.T. Sunt o combina]ie \ntre tocuri [i 
conver[i, \ntre rochii vaporoase [i 

jean[i, \ntre spectacole [i meciuri de fotbal,
\ntre cine romantice [i mic dejunuri pe col]ul 
mesei, \ntre lacrimi ascunse [i zâmbete! 

Ce faci când te plictise[ti?

I.T. Nu prea cunosc sentimentul. |n 
televiziune sunt \nconjurat` de 

oameni care se a[teapt` s` fiu mereu \n for-
m`, iar acas` e Tudor, care a[teapt` s` 
ne juc`m de parc` nu a[ fi venit de la birou, 
ci din vacan]`. Da, \n companii neinspirate, 
există momente \n care \mi doresc ca tim-
pul s` treac` mai repede. 
Spune-mi ceva fără de care nu poţi tu să 
trăieşti pe lumea asta.

I.T. F`r` Tudor, copilul meu, f`r` so]ul 
meu, f`r` p`rin]ii mei [i f`r` dragos-

te. De orice altceva m` pot lipsi, pot construi 
oricând totul de la cap`t.
Cum arată viaţa ta din spatele ecranului 
televizorului? 

I.T. Viaţa mea din spatele ecranului 
e a mea. Nu vorbesc foarte mult 

despre planul acesta, pentru c` am certitu-
dinea c` exist` o parte din mine care trebuie 
s` r`mân` doar pentru familia mea. Sunt o 
femeie ca multe altele, cu \ntreb`rile mele, cu 
nelini[tile mele, dar [i cu siguran]a pe care 
mi-am construit-o. Am o via]` frumoas`, la 
fericirea c`reia contribui zi de zi. 
Unii spun c` nu fac niciodat` compromi-
suri pentru propria lor carier`. Tu ai face? 

I.T. Pentru mine, compromis \nseamn` 
s` oferi timp atunci când pentru 

tine ai atât de pu]in, \nseamn` s` mun-
ce[ti peste m`sur`, dezinteresat, sacrifi-
cându-i pe cei dragi de multe ori, sacrifi-
când, poate, alte proiecte personale [i con-
struind \n ani, nu \n luni de zile, ceea ce 
define[te cu adevărat cuvântul „carier`“. 
Asta am f`cut [i a[ mai face. |ns` nu m-am 
compromis, pentru carier`! Am avut \ntot-
deauna un orgoliu nem`surat din aceast` pers-
pectiv` [i am ales calea cea mai grea pentru 
a m` realiza profesional. |ncet, dar temeinic 
[i sigur, prin propriile for]e! F`r` s` depind de 
nimeni, f`r` s` renun] la libertatea mea! 
A[eaz` \n ordinea importan]ei: iubirea, 
familia, cariera, copilul...

I.T. Copilul, iubirea, familia, cariera. 
Nu simt nevoia s` m` explic!

ALTERNATIVE: Iuliana Tudor

interviu de ADRIAN C|L}AN  foto PR

„|mi place siguran]a pe care mi-o d` familia“ 
Iuliana Tudor, realizatoarea emisiunii ,,O dat` \n via]`“ de la TVR1, este o persoan` deschis`, dinamic`, pasional` [i aparent 
complicat`. A primit distinc]ii din partea presei [i premiul Asocia]iei Profesioni[tilor de Televiziune, devenind [i „Femeia 
anului \n Televiziune“. Dar, dac` ar fi s` aleag` \ntre carier` [i familie, ar alege familia.

Nu prea cunosc sentimentul. |n 
televiziune sunt \nconjurat` de 

oameni care se a[teapt` s` fiu mereu \n for-
m`, iar acas` e Tudor, care a[teapt` s` 
ne juc`m de parc` nu a[ fi venit de la birou, 
ci din vacan]`. Da, \n companii neinspirate, 
există momente \n care \mi doresc ca tim-

Spune-mi ceva fără de care nu poţi tu să 

F`r` Tudor, copilul meu, f`r` so]ul 
meu, f`r` p`rin]ii mei [i f`r` dragos-

te. De orice altceva m` pot lipsi, pot construi 

Cum arată viaţa ta din spatele ecranului 

Viaţa mea din spatele ecranului 
e a mea. Nu vorbesc foarte mult 

despre planul acesta, pentru c` am certitu-
dinea c` exist` o parte din mine care trebuie 
s` r`mân` doar pentru familia mea. Sunt o 
femeie ca multe altele, cu \ntreb`rile mele, cu 
nelini[tile mele, dar [i cu siguran]a pe care 
mi-am construit-o. Am o via]` frumoas`, la 

Unii spun c` nu fac niciodat` compromi-
suri pentru propria lor carier`. Tu ai face? 

Pentru mine, compromis \nseamn` 
s` oferi timp atunci când pentru 

tine ai atât de pu]in, \nseamn` s` mun-
ce[ti peste m`sur`, dezinteresat, sacrifi-
cându-i pe cei dragi de multe ori, sacrifi-
când, poate, alte proiecte personale [i con-
struind \n ani, nu \n luni de zile, ceea ce 
define[te cu adevărat cuvântul „carier`“. 
Asta am f`cut [i a[ mai face. |ns` nu m-am 
compromis, pentru carier`! Am avut \ntot-
deauna un orgoliu nem`surat din aceast` pers-
pectiv` [i am ales calea cea mai grea pentru 
a m` realiza profesional. |ncet, dar temeinic 
[i sigur, prin propriile for]e! F`r` s` depind de 
nimeni, f`r` s` renun] la libertatea mea! 
A[eaz` \n ordinea importan]ei: iubirea, 

Copilul, iubirea, familia, cariera. 
Nu simt nevoia s` m` explic!
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