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PUNCT DE VEDERE

P
roduc]ia de gaze naturale cre[te \n mod alert, dar nu reu[e[te s` ]i-
n` pasul cu cererea ‒ este tema articolului Top Story. De altfel, \n prezen-
t`rile sus]inute \n cadrul conferin]ei Oxygen, Amaury Lamarche (Di-
rector Energy Management GDF SUEZ Energy România) [i Gabriel 
Florea (Director Direc]ia Mari Clien]i GDF SUEZ Energy România) 

au men]ionat \nc` o dat` c` ]ara noastr` se bucur` de unul dintre cele mai 
mici pre]uri la gazele naturale din Europa. Eficien]a energetic` este, proba-
bil, cel mai dezb`tut subiect din acest moment, [i el se reg`se[te [i \n pagi-
nile acestei edi]ii a revistei. |n cadrul conferin]ei, Nicolae Roman ({ef Serviciu 
Gestiune [i Asisten]` Tehnic` Automobile Dacia), R`zvan Grecu ({ef Serviciu 
Strategie GDF SUEZ Energy România), Cristian Tudose (Director Direc]ia Ma-
nagementul Clien]ilor [i Vânz`ri Middle Market GDF SUEZ Energy România), 
Frederic Bellon (Director General Distrigaz Confort), Cristian Popescu (Director 
General COFELY Building Services & Maintenance) [i Ana-Maria Ivan (Director 
Strategie TRACTEBEL Engineering) au pus accent pe solu]iile de eficien]` energe-
tic` pentru afaceri. Investi]iile \n energia verde sunt cel mai important deziderat 
din anii urm`tori, aspect subliniat [i de Eric Stab (Pre[edinte Director General 
GDF SUEZ Energy România) \n deschiderea conferin]ei, iar articolele noastre 
despre ecologie [i tehnologii de vârf v` vor dezv`lui cele mai interesante proiecte 
\n aceast` direc]ie. Lectur` pl`cut`!

Final de an [i noi provoc`ri

Pentru noi, \n ultimii [ase ani, toamna are loc unul 
dintre cele mai importante evenimente: Conferin]a 
Oxygen. Anul acesta, \n sala Atlas a hotelului Radisson am 
avut al`turi de noi 164 invita]i [i am dezb`tut \mpreun` 
unele dintre cele mai importante probleme ale pie]ei 
de energie, de la acest final de an [i \nceput de 2014, o 
mare parte din acestea constituind [i subiectele acestei 
edi]ii a revistei Oxygen.

Din datele privind 
cre[terea produc]iei 
de gaze naturale \n 
2012, comparativ cu 
2011, furnizate de 
IEA, rezult` c` nu 
exist` o anume zon` 
geografic` \n care s` 
fie semnalate cre[teri 
spectaculoase ale 
produc]iei de gaze 
naturale.

Reducerea consumu-
lui de energie, atât la 
nivelul consumatori-
lor industriali, cât [i 
\n consumul casnic, 
continu` s` reprezin-
te o prioritate la nivel 
european. Valoarea 
investi]iilor [i finan]`-
rilor acordate pentru 
acest domeniu este
\n cre[tere, cu o 
medie anual` de 3%.

FLORINA P|NZARU
Marketing Communication Manager 
GDF SUEZ Energy România

pag. 28
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Ucraina sus]ine c` a reu[it, \n leg`tur` cu partajarea 
produc]iei de gaze naturale, s` semneze cu un consor-
]iu occidental condus de gigan]ii ExxonMobil (SUA) [i 
Shell (anglo-olandez), conform AFP. Consor]iul, din care 
mai face parte [i societatea public` ucraineană Nadra 
Ukrainy, va produce gaz natural \n sectorul Skifski, din 
nord-vestul M`rii Negre, \n proximitatea României. Acesta 
va permite produc]ia a opt pân` la zece miliarde de metri 
cubi de gaz pe an. Este vorba despre un acord ce se \n-
scrie \n strategia Ucrainei de a-[i diversifica sursele de 
energie pentru a-[i reduce dependen]a de gazul importat 
din Rusia, cu care rela]iile par s` se r`ceasc` tot mai mult. 

Cu scopul de a furniza pe Terra energie regenerabil`, fir-
ma japonez` Shimizu Corporation inten]ioneaz` s` insta-
leze panouri solare \n jurul Lunii, sus]ine finan]i[tii.ro. 
Aceast` ini]iativ`, numit` „Luna Ring”, propune echipa-
rea satelitului natural al P`mântului cu o „cing`toare” 
de panouri solare care au ca scop recuperarea energiei 
Soarelui. Practic, de-a lungul liniei ecuatoriale lunare, pe  
o lungime de 11.000 de kilometri, se va construi o band` 
larga de 400 de kilometri, format` dintr-o multitudine de 
celule solare. Energia captat` astfel va fi apoi redirec]i-
onat` c`tre Terra sub forma unor microunde convertite 
ulterior \n electricitate \n interiorul unor sta]ii terestre.

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (18)/2013

Autoritatea Na]ional` de Reglementare \n Domeniul Ener-
giei (ANRE) a plafonat la 8,5% rata de rentabilitate a distri-
buitorilor de electricitate, de la nivelul anterior de 10%, dar 
aceasta se poate majora cu 0,5 puncte procentuale dac` 
firmele de profil investesc \n contorizarea inteligent` a con-
sumului. „Modificarea va fi aplicat` tuturor distribuitorilor 
de energie, lucr`m la ea din luna mai. Noile reglement`ri 
se vor aplica din acest an, pe o perioadă de cinci ani. Com-
paniile care vor investi \n contoare inteligente vor putea 
primi \n plus 0,5 puncte procentuale“, a declarat pentru 
Mediafax pre[edintele ANRE, Niculae Havrile]. Potrivit 
ANRE, modificarea metodologiei a fost provocat` de nece-
sitatea efectu`rii investi]iilor pentru asigurarea fiabilit`]ii re-
]elelor de distribu]ie a energiei electrice [i cre[terii calit`-
]ii serviciului \n condi]ii de eficien]` energetic`. Tarifele 
de distribu]ie se aplic` tuturor utilizatorilor racorda]i la re-

]eaua electric` de distribu]ie a operatorului de distribu]ie, 
\n concordan]` cu nivelul de tensiune la care este extras` 
energia electric`.

{TIRI
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ANRE a plafonat rata de rentabilitate
a distribuitorilor de energie

Ucraina, acord pentru 
produc]ia de gaze naturale

Japonia vrea panouri 
solare lâng` Lun`
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Pe 10 octombrie 2013, Comitetul de Reglemen-
tare al Autorit`]ii Na]ionale de Reglementare \n 
domeniul Energiei (ANRE) a aprobat autoriza-
]iile de \nfiin]are pentru opt noi proiecte de 
producere a energiei din surse fotovoltaice, 
potrivit unui document postat pe site-ul insti-
tu]iei [i preluat de money.ro. La finalul lunii 
iulie, \n România se aflau \n func]iune turbine 
eoliene cu o capacitate de 2.198 MW, panouri 
fotovoltaice de 413 MW, microhidrocentra-
le de 474 MW [i proiecte pe biomas` de 
52 MW, conform datelor Transelectrica.

Tranzac]ii cu 30% mai mari \n sectorul energetic

Opt noi centrale solare 
aprobate de ANRE

41,6% energie regenerabil` 
din consumul na]ional

ROMÂNIA VA EXPORTA GAZE |N UNGARIA 
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|n luna decembrie, România a \nceput s` exporte 
cantit`]i reduse de gaze naturale spre Ungaria, prin 
gazoductul Arad-Szeged, conform Mediafax. Pen-
tru atingerea capacit`]ii maxime de transport prin 
aceast` conduct` sunt necesare investi]ii de 120 
milioane de euro, iar România [i Ungaria au convenit 

s` realizeze toate investi]iile necesare pentru impor-
tul-exportul de gaze prin conducta Arad-Szeged pân` 
\n 2016. Conducta Arad-Szeged a fost proiectat` s` 
transporte, la capacitate maxim`, o cantitate anual` 
de 4,4 miliarde metri cubi de gaze, echivalentul a 
circa o treime din consumul anual al României.

|n primele opt luni ale anului 2013, centralele au produs 2,9 TWh de electricitate, 
iar hidrocentralele au ajuns la o produc]ie de 10,8 TWh, potrivit datelor publicate de 
Institutul Na]ional de Statistic` [i preluate de finantistii.ro. Astfel, cantitatea total` de 
energie din surse regenerabile produs` \n perioada analizat` a ajuns la 13,7 TWh. |n 
acela[i timp, consumul na]ional a totalizat 32,9 TWh, ceea ce \nseamn` c` energia din 
surse regenerabile a reprezentat 41,6% din consumul na]ional de electricitate \n primele 
opt luni ale anului trecut.

De[i volumul a r`mas la acela[i ni-
vel, valoarea total` a tranzac]iilor a 
crescut cu 30%, ajungând la 33 de 
miliarde de dolari, comparativ cu 
25,3 miliarde de dolari \n trimestrul
\ntâi din 2013, se arat` \n raportul 
sectorial trimestrial al EY Power Tran-
sactions and Trends [i preluat de finan-
tistii.ro. Cea mai mare tranzac]ie a 
perioadei a fost achizi]ionarea, pentru 
10,4 miliarde de dolari, de c`tre divizia 
de energie [i utilit`]i a investitorului 
Warren Buffet, MidAmerican Energy 
Holdings, a produc`torului, transpor-
tatorului [i distribuitorului american de 

energie electric` NV Energy. Valoarea 
total` a fuziunilor [i achizi]iilor din zona
Asia-Pacific a crescut cu 71% \n trimes-
trul doi din 2013 fa]` de trimestrul 1 
din 2013. Fuziunile [i achizi]iile care 
au avut loc \n China au contribuit cu 
81% la totalul valorii tranzac]iilor din re-
giune. Restric]iile privind de]inerea de 
active energetice \n Japonia [i marjele 
reduse de profit de pe pia]a intern` din 
China \i \mping pe juc`torii din sectorul 
energetic s` exploreze posibilitatea 
de achizi]ii pe alte pie]e, fapt care ar 
putea men]ine tendin]a de cre[tere \n 
regiune pentru urm`toarele luni. 

06-09 Stiri.indd   7 29/01/2014   16:25



{TIRI

08

te
xt

 S
IM

ON
A 

GE
OR

GE
SC

U 
 fo

to
 S

HU
TT

ER
ST

OC
K

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (18)/2013

|n primele opt luni ale anului 2013, turbinele eoliene au 
produs o cantitate aproape dubl` de energie (2,9 TWh) fa]` 
de aceea[i perioad` a anului trecut (1,6 TWh). Astfel, pân` 
acum, \n 2013 energia eoliană a \nsemnat 7,7% din produc]ia 
total` de electricitate, \n timp ce, \n primele opt luni din 2012, 
reprezentase 3,9% din total, conform finantistii.ro. România 
[i-a asumat \n fa]a Comisiei Europene ca 24% din consumul 
intern brut de energie (electricitate, energie termic`, com-
bustibili) din anul 2020 s` provin` din surse regenerabile. |n 
ceea ce prive[te sectorul electricit`]ii, ]inta este ca 38% din 
consumul anului 2020 s` provină din surse regenerabile.

ENERGIE DUBLĂ
DIN TURBINE EOLIENE

România, locul cinci 
\n Europa la produc]ia 
de gaze [i petrol
România se afl` pe locul cinci \n Europa la produc]ia de
]i]ei [i gaze, iar dependen]a de importuri este de 25%, sub 
media european` de 50%, a declarat Vasile Iuga, mana-
ging partner pentru Europa de Sud-Est \n cadrul PriceWa-
terhouse Coopers (PwC) [i preluat de finantistii.ro. Prin-
cipalul produc`tor de petrol [i gaze din Europa este Nor-
vegia, care a extras anul trecut 1,3 miliarde de barili echi-
valent petrol (bep). Urmeaz` Marea Britanie, cu 583 mi-
lioane bep, Olanda, cu 520 milioane bep, Danemarca, cu 
114 milioane bep, [i România, cu o produc]ie de 102 mi-
lioane bep. Clasamentul continu` cu Germania, care a 
produs anul trecut 98 milioane bep, Italia, 91 milioane 
bep, Polonia, 44 milioane bep, Turcia, 20 milioane bep, 
Austria, 18 milioane bep, Israel,16 milioane bep, Croa-
]ia,16 milioane bep, [i Fran]a, 9 milioane bep.

Oprirea ultimului reactor 
nuclear din Japonia
Pe 15 septembrie 2013 au \nceput procedurile 
de oprire a singurului reactor nuclear r`mas \nc` 
\n serviciu \n Japonia, conform unei declara]ii a 
purt`torului de cuvânt al companiei operatoare, 
Kansai Electric Power (Kepco), preluat` de AFP. 
Unitatea 4 a centralei de la Ohi (vest) este ultima 
activ` din arhipelag, iar dup` oprirea sa, Japonia va 
fi din nou total privat` de energie nuclear`, cum s-a 
mai \ntâmplat \n perioada mai-iulie 2012.

06-09 Stiri.indd   8 29/01/2014   16:25
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România a importat 
2,576 milioane tone de ]i]ei

|n primele [apte luni din 2013, ]ara noastr` a importat o cantitate de ]i]ei de 
peste 2,576 milioane tone echivalent petrol, cu 261.800 tep (9,2%) mai pu- 
]in decât \n aceea[i perioad` a anului trecut, conform datelor centralizate de 
Institutul Na]ional de Statistic` (INS) [i preluate de energielive.ro. Produc- 
]ia de ]i]ei s-a ridicat, \n perioada ianuarie-iulie 2013, la circa 2,243 mili-
oane tep, fiind cu 1,3% (29.900 tep) mai mic` fa]` de cea din perioada 
similar` a anului trecut. |n 2012, România s-a men]inut pe locul zece 
\n topul produc`torilor de petrol din Europa [i Eurasia, de[i produc]ia a 
sc`zut cu 2,8%, până la 86.000 barili pe zi, ceea ce reprezint` 0,1% din 
produc]ia mondial`, conform unui studiu realizat de British Petroleum. 
Consumul de petrol \n România a sc`zut \n 2012 cu 3,6% fa]` de anul 
anterior, situându-se la 182.000 barili pe zi (0,2% din consumul mondial).

A crescut pre]ul
gazelor din import

Acord \ntre Uniunea European` [i 
produc`torii de panouri solare din China 

Pre]ul la care România import` gaze ruse[ti a crescut la 420 de 
dolari pe mia de metri cubi \n ultimul trimestru al anului 2013, 
de la 405 dolari pe mia de metri cubi cât a fost \n trimestrul al tre- 
ilea, potrivit unor documente ale Autorit`]ii Na]ionale de Re- 
glementare \n Energie (ANRE) [i preluate de Agerpres. Astfel, 
exprimat \n lei [i \n unit`]i energetice, pre]ul gazelor de import 
a ajuns la 130 lei pe MWh \n ultimul trimestru, cu 1,5% \n plus 
fa]` de 128 lei pe MWh \n perioada iulie-septembrie 2013.

|n dorin]a \ncheierii unei dispute 
vizând pre]urile de dumping la care 
companiile chineze export` \n ]`rile 
europene, a fost semnat un acord 
\n valoare de mai multe miliarde 
de dolari: „Pot anun]a c` sunt mul- 
]umit cu oferta referitoare la pre]u- 
ri transmis` de exportatorii chinezi 
de panouri solare. (…) Este solu- 
]ia amiabilă pe care o doreau atât 
UE, cât [i China“, a declarat co- 
misarul UE pentru Comerţ, Karel 
De Gucht, preluat de site-ul ener-
gielive.ro. Camera de comer] a Chi-

nei, responsabil` de exporturile 
de panouri solare, care a condus 
negocierile din partea Chinei, a 
acceptat ca panourile solare s` fie 
exportate \n UE la pre]ul minim de 
56 de eurocen]i pe watt. Tarifele ne- 
gociate se aplic` panourilor sola-
re, dar [i componentelor folosite 
pentru produc]ia acestora. Pre]ul 
minim nu este obligatoriu pentru 
companiile chineze, dar cele care 
nu respect` \n]elegerea vor fi afec-
tate de tarifele antidumping anun- 
]ate deja de Comisia European`.

06-09 Stiri.indd   9 29/01/2014   16:25
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C
onform datelor \nregistrate 
pentru anul 2012, publicate \n 
documente le  Key  Wor ld 
Energy Statistics 2013 [i 
World Energy Outlook de c`tre 
Agen]ia Interna]ional` pentru 

Energie (IEA), produc]ia de resurse energe-
tice pentru anul trecut a \nregistrat o cre[-
tere medie de 0,52% comparativ cu anul 
2011. Volumul produc]iei de gaze naturale 
\n 2012 este estimat de IEA la 3.435 mili-
arde metri cubi, fa]` de 3.388 miliarde 
metri cubi produc]ie de gaze \nregistrate \n 
anul 2011, ceea ce corespunde unei cre[-
teri de 1,38% a produc]iei, de 2,7 ori mai 
mare decât cre[terea medie pe sectorul ener-
getic. Evolu]ia consumului de gaze natura-
le a revenit pe un trend ascendent dup` 
[ocul suferit \n anul 2009, când s-a \nregis-
trat prima sc`dere a consumului global din 

ultimii 65 de ani. Raportat la consumul e-
nergetic global, \n cre[tere cu 0,52%, con-
sumul de gaze a crescut cu 1,38% [i indic` 
o reorientare a industriei c`tre acest tip de 
resurse. |n raport cu resursele certe des-
coperite, aceast` tendin]` de cre[tere a 
consumului nu este acoperit` decât \n pro-
por]ie de 67% de noi z`c`minte, ceea ce 
poate determina o „inflamare“ a pre]urilor 
\n aproximativ 20 de ani de evolu]ii simila-
re. Urmând acest scenariu, \ncepând cu 
anul 2029 cererea de gaze naturale pe plan 
mondial va fi cu 12,7% mai mare decât 
cererea de c`rbune. Aceast` evolu]ie se 
bazeaz` pe o cre[tere anual` de1,5% pen-
tru gaze naturale, comparativ cu o cre[tere 
medie a cererii pentru resurse energetice 
de 1,2%. Din datele privind cre[terea pro-
duc]iei de gaze naturale \n 2012 compara-
tiv cu 2011, furnizate de IEA, rezult` c` nu 

exist` o anume zon` geografic` \n care s` 
fie semnalate cre[teri spectaculoase ale 
produc]iei de gaze naturale. Dimpotriv`, \n 
zone precum Asia, Orientul Mijlociu [i 
America de Sud, unde economiile ]`rilor 
emergente au mare nevoie de resurse 
energetice, volumul produc]iei a sc`zut \n 
2012 \n raport cu anul anterior.

TOP 
STORY

Produc]ia de gaze naturale cre[te
\n ritm alert, dar nu ]ine pasul cu cererea

Economia global` preg`te[te 
resursele energetice pentru 

revitalizarea produc]iei industriale, 
dar ritmul de cre[tere a cererii 
dep`[e[te nivelul produc]iei din 
z`c`mintele noi descoperite. La 

nivel global s-a \nregistrat, conform 
datelor Organiza]iei Mondiale a 

Comer]ului, o cre[tere de 0,43%
 \n anul 2012 [i este estimat` 

o cre[tere industrial` de 0,51% 
pentru prima parte a anului 2013. 
Sunt rezultate care confirm` ten-

din]a de revenire a consumului 
de m`rfuri [i, implicit, de revitali-

zare a produc]iei industriale. 

text CAROL POPA
foto SHUTTERSTOCK
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Sectorul energetic prin care 
se asigur` resursele ener-
getice necesare relans`rii 

produc]iei industriale a dat 
semnalul acestei evolu]ii \nc` 
de anul trecut, prin cre[terea 

produc]iei de resurse.
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Principalii beneficiari ai cre[terii cererii de gaze 
naturale \n paralel cu presiunea pe pre] sunt 
marii exportatori. Federa]ia Rus`, Qatar [i 
Norvegia, \n calitate de principali produc`tori 
mondiali de gaze naturale, beneficiaz` de pre-

siunile exercitate pe cre[terea pre]ului gazelor. 
Cele trei ]`ri acoper` jum`tate din exporturile 
mondiale de gaze naturale, cu o cantitate ce a 
atins 414 miliarde metri cubi \n 2012, conform 
raportului Key World Statistics 2013, publicat 

de IEA.  Chiar dac` nu aceste ]`ri sunt princi-
palele surse pentru noi z`c`minte de gaze 
naturale, presiunea pe pre] pare s` fie mai 
mare [i s` le ofere acestora beneficii importan-
te pentru urm`torii 20 de ani. 

Directorul executiv al IEA, Maria Van der 
Hoeven, a afirmat \n vara acestui an c` rit-
mul de cre[tere a gazelor naturale \n mixul 
energetic global va fi mai lent \n urm`torii 
[ase ani, ca urmare a problemelor econo-
mice pe care Europa le \ntâmpin` [i ca 
efect al solu]iilor improbabile de alimenta-
re a industriei europene cu resurse energe-
tice din Africa [i din Orientul Mijlociu \na-
inte de anul 2018. Anali[tii IEA consider` 
c` Europa nu se poate a[tepta la aliment`ri 
cu noi resurse energetice din Orientul Mij-
lociu \nainte de octombrie 2018, \n timp ce 
aprovizionarea cu energie electric` din 

nordul Africii devine tot mai improbabil`, 
deoarece tot mai multe companii consider` 
c` este mai ieftin` relocarea \n Africa decât 
achizi]ia energiei transportate de acolo. „|n 
]`rile din Africa de Vest volumul investi]iilor 
\n produc]ie a crescut spectaculos \n ultimii 
trei ani, prin reloc`ri de fabrici, ori acesta 
este un semnal cert c` eficien]a unor inves-
ti]ii \n megaproiecte de transport scade 
considerabil“, a mai spus reprezentanta 
IEA. Maria Van der Hoeven sus]ine \ns` c` 
tocmai aceast` migra]ie a produc]iei va 
l`sa loc \n Europa pentru alte companii 
industriale mai mici, care vor consuma 

energie, [i din acest motiv ritmul de cre[-
tere a cererii de energie va fi doar \ncetinit 
\n urm`torii ani. „Sunt convins` c` \n 2018 
produc]ia de gaze naturale la nivel global 
va atinge 4.000 de miliarde de metri cubi, 
fa]` de 3.435 miliarde de metri cubi anul 
trecut, dar harta consumului de energie va 
fi mult modificat`. |n Europa, vom asista la 
o cre[tere lent` a consumului, poate chiar 
un u[or recul, ca urmare a programelor de 
eficien]` energetic`, \n timp ce \n Africa [i 
America de Sud vom avea parte de cre[teri 
spectaculoase de consum“, a precizat 
directorul executiv al IEA. n

Beneficiarii creșterii cererii de gaze

Ritmul de cre[tere a ponderii gazelor naturale \n co[ul energetic global va \ncetini \n urm`torii [ase ani

Sursa: International Energy Agency – 
Key World Statistics 2013

*bcm – miliarde metri cubi
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* Asia exclude China

Cote de pia]ă regionale pentru producția mondială de gaze naturale
Comparaţie 2011 - 2012

Produc]ia mondial` de gaze naturale \n 2012 Exportatori de gaze naturale \n 2012

Producător Cantitate (bcm) % din total

SUA 681 19,8

Federația Rusă 656 19,1

Qatar 160 4,7

Iran 158 4,6

Canada 157 4,6

Norvegia 115 3,3

China 107 3,1

Arabia Saudită 95 2,8

Olanda 80 2,3

Indonezia 77 2,2

Restul țărilor 1.149 33,5

Producție globală 3.435 100

Exportator Cantitate (bcm)

Federația Rusă 185

Qatar 120

Norvegia 109

Canada 57

Algeria 48

Turkmenistan 37

Indonezia 37

Olanda 34

Nigeria 27

Malaezia 21

Alții 154

Total 829

OECD
35,6%

Africa
5,8%

Asia
9,6%

China
3,0%

America 
non OECD

4,9%

Europa non OECD 
și Eurasia

25,7%

Orientul Mijlociu
15,4% OECD

35,8%

Africa
5,9%

Asia
9,1%

China
3,1%

America 
non OECD

5,0%

Europa non OECD 
și Eurasia

25,3%

Orientul Mijlociu
15,8%

3.388 bcm*2011 3.435 bcm*2012
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text SIMONA GEORGESCU foto www. babcockranchflorida.com, SHUTTERSTOCk

Shams \nseamn` soare \n arab`, iar Shams 1 este una din cele mai mari centrale solare bazate pe energie solar` 
concentrat` din lume, construit` \n Emiratele Arabe Unite de c`tre un consor]iu arabo-franco-spaniol.

SHAMS 1 
Cel mai mare proiect solar
din Emiratele Arabe Unite

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (18)/2013

C
entrala solar` Shams 1 este 
un proiect de 600 de milioa-
ne de dolari [i se afl` \n 
apropiere de Madinat Zayed, 
localitate situat` la circa 

120 km sud-vest de Abu Dhabi. Ea a 
fost dat` \n func]iune \n prim`vara 
acestui an, pe 17 martie. Fiind una 
dintre cele mai mari centrale de acest 
gen din \ntreaga lume, poate s` ali-
menteze, \n acest moment, aproximativ 
20.000 de gospod`rii, \n exclusivitate 
cu electricitate provenit` de la soare. 
Acest parc solar este construit \n plin 
de[ert [i este format din lungi [iruri de 
oglinzi parabolice (258.000) [i antene 
parabolice (768), menite s` concentre-
ze radia]ia solar`. Centrala ocup` o 
suprafa]` de 2,5 kilometri p`tra]i 
(adic` o suprafa]` egal` cu 285 de 
stadioane de fotbal) [i are o capacitate 
de 100 de megawa]i. „Shams 1 este o 
central` electric` ce func]ioneaz` pe 
baza tehnologiei energiei solare con-
centrate. Este prima central` de acest 
gen din Orientul Mijlociu“, declara 
Sultan al-Jaber, directorul proiectului, 
la inaugurare. Speciali[tii sus]in c`, \n 
acest fel, \n fiecare an, centrala va 
salva mediul \nconjur`tor de dioxidul 
de carbon eliberat, de exemplu, de 
15.000 de ma[ini. „Shams 1 este pri-
mul pas dintr-un plan strategic prin 
care se urm`re[te diversificarea sur-
selor de energie \n Abu Dhabi. Prin 
includerea energiei ecologice [i a 

energiei nucleare, centrala va produce 
7% din produc]ia de electricitate a Abu 
Dhabi din surse de energie regenera-
bile“, sus]ine Sultan al-Jaber. Pentru c` 
Abu Dhabi este una dintre cele mai 
bogate regiuni \n petrol din Arabia 
Saudit` (\ntr-un clasament realizat \n 
anul 2012 de Organiza]ia }`rilor Expor-
tatoare de Petrol, Emiratele Arabe 
Unite ocup` locul [ase \n topul ]`rilor 
cu cele mai mari rezerve de petrol din 
lume, cu 97,8 miliarde de barili), ar 
putea p`rea pu]in ciudate aceste 
investi]ii \n surse alternative de 
energie, dar autorit`]ile 
arabe sus]in c` \[i 
doresc 
ca ]ara 
lor 

s` joace un rol important \n acest 
domeniu la nivel mondial: „Inaugura-
rea lui Shams 1 este un progres major 
pentru energia regenerabil` din 
Estul Mijlociu. Shams 1 repre-
zint` o etap` semnificativ`, \n 
condi]iile \n care energia 
regenerabil` demon-
streaz` c` poate 
furniza elec-
tricita-
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te sustenabil`, accesibil` la pre] [i 
sigur`“, declar` Sultan Ahmed Al Jaber, 
pre[edintele consiliului de administra- 
]ie al Masdar.

MECANISMUL DE FUNC}IONARE
Centrala func]ioneaz` pe un principiu 
menit s` exploateze din plin toate 
resursele locului. Astfel, ea „culege“ 
c`ldura direct de la soare [i apoi o 
concentreaz` c`tre conductele cu pe-
trol. |n acest fel va produce aburi [i va 
declan[a o turbin`, care va genera 
energie electric`. |n plus, sistemul are 
inclus [i un mecanism de r`cire prin 
care se reduce consumul de ap`. 
Shams 1 folose[te sistemul parabolic 
Abengoa Solar’s ASTRO, care are o 
greutate mai mic` [i, prin urmare, deși 
costurile sunt mai reduse, nivelul de 
produc]ie este la fel de ridicat ca \n 
cazul oric`rui alt sistem. |n plus, designul 
futurist [i gradul mai mare de rigiditate 
ale sticlei reduc tensiunea [i, implicit, 

posibilitatea spargerii acesteia. Oglin-
zile din sistemul solar de la Shams 1 
poart` semn`tura produc`torului Fla-
beg, lider \n industria de acest gen. 
Flabeg a \nceput s` produc` oglinzi 
solare \n anul 1970, iar dup` construc- 
]ia primei centrale solare \n California, 
\n anul 1980, compania [i-a demon- 
strat eficien]a, calitatea [i durabilita-
tea produselor sale.

CINE SUNT MEMBRII CONSOR}IULUI
Centrala Shams 1 este de]inut` de: 
Masdar (controleaz` 60% din proiect) 
[i companiile Total [i Abengoa Solar 
(\mpart \n mod egal restul de 40%).

MASDAR
Masdar este o companie multifunc- 
]ional` din Abu Dhabi, de]inut` de 
Mubadala Development Company 
PJSC, care are ca scop dezvoltarea și 
comercializarea de solu]ii pentru ener-
gia regenerabil`. Masdar colaboreaz` 

cu parteneri globali [i diverse institu]ii 
pentru a implementa noi tehnologii 
pentru sisteme eficiente [i aplicabile 
la nivel global. 

ABENGOA SOLAR
Fondat` \n Spania, \n 1941, Abengoa 
este o companie interna]ional` ce 
ofer` solu]ii tehnologice inovatoare \n 
domeniul energiei [i al mediului \n- 
conjur`tor. Abengoa Solar este filiala 
care se ocup` de energia solar` [i este 
lider \n acest domeniu, dezvoltând 
metode inovative [i mult mai eficiente. 

TOTAL
Total este una dintre cele mai mari 
companii petroliere [i de gaze naturale 
din lume, care a \nceput s` opereze \n 
Estul Mijlociu \n anul 1924. De atunci, 
compania s-a dezvoltat [i s-a promovat 
la nivel mondial, momentan operând 
\n mai mult de 130 de ]`ri din \ntreaga 
lume.

12-14 Tehnologii de varf.indd   13 29/01/2014   16:26



OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (18)/2013

TEHNOLOGII DE VÂRF

14

|n 2050 vom consuma energie electric` produs` \n Sahara [i 
Congo, sus]in speciali[tii implica]i \n proiectul „De[ertec”. Con-
form acestora, viitorul energetic al Europei s-ar putea afla \n 
mijlocul celui mai extins de[ert din lume, Sahara, unde razele 
solare au o putere atât de mare, \ncât \nc`lzesc atmosfera zilnic 
la peste 60˚C. Prin proiectul „Deşertec“, concernele energetice 
europene inten]ioneaz` s` capteze aceast` energie cu panouri 
solare. Fizicianul Gerhard Knies de la acceleratorul de particule 
din Hamburg, lucreaz` de şapte ani la proiect [i sus]ine: „|n 
de[ert se acumuleaz`, \n doar [ase ore, suficient` energie solar` 
pentru a acoperi tot necesarul omenirii pe timp de un an. O parte 
din aceast` energie o putem capta cu tehnica deja existent`. 
Avem de-a face aici cu cel mai amplu proiect energetic ce poate 
fi pus \n aplicare \n mijlocul de[ertului“. Exper]ii estimeaz` c` 
„Deşertec“ va costa circa 400 de miliarde euro.

Proiectul „De[ertec“

Sticl` colorat` revolu]ionar`

Grafenul – un material revolu]ionar

Oxford Photovoltaics, o companie britanic` ce activeaz` \n 
domeniul energiei solare, a ob]inut fonduri \n valoare de 
2 milioane lire sterline de la MTI Partners pentru produc]ia \n 
serie a unei sticle colorate revolu]ionare, acoperit` cu celule 
fotovoltaice, ce poate genera energie solar`. Fondatorul 
companiei Oxford Photovoltaics, Kevin Arthur, a declarat 
pentru „The Guardian“ c` pre]ul fa]adei unei cl`diri realizate 
din sticl` ce genereaz` energie solară este cu doar 10% mai 
ridicat decât \n cazul utiliz`rii sticlei folosite \n mod obi[nuit 
\n placarea fa]adelor. Astfel, cl`direa placat` cu acest tip de 
sticl` \[i poate produce independent energia necesar` con-
sumului. Detalii pe www.oxfordpv.com.

|n 2010, cercet`torii ru[i Andrei Geim şi Konstantin Novo-
selov, de la Universitatea din Manchester deveneau laurea]
ii Premiului Nobel pentru descoperirea unui „material  ‒
minune“: grafenul, cel mai subţire dintre toate materialele 
care exist` \n Univers. Grafenul este compus \n totalitate 
din carbon, la fel ca diamantul [i c`rbunele. Spre deosebi-
re de aceste materiale, atomii de carbon ce formeaz` gra-
fenul sunt a[eza]i \n „fâ[ii“ bidimensionale, f`când acest 
material extraordinar de rezistent [i 
totodat` flexibil. Astfel, el ar permite 
conceperea unor panouri solare u[oare 
[i flexibile, care ar putea acoperi toate 
suprafe]ele exterioare ale clădirilor, nu 
doar acoperi[ul. Grafenul absoarbe 
doar 2% din lumina care \l atinge, indi-
ferent de lungimea de und`. De aseme-
nea, este un foarte bun conductor elec-
tric. Astfel, dac` o celul` fotovoltaic` 
este amplasat` \ntre două straturi de 
grafen, lumina ar tranzita grafenul şi ar 
atinge celula fotovoltaică. Aceasta ar 

genera electricitate, care ar fi transportată cu ajutorul 
straturilor de grafen. Combinaţia ar permite crearea de 
panouri solare flexibile, ce pot fi folosite \n nenumărate 
feluri: pe automobile, haine, genţi, dispozitive electronice 
sau pe oricare altă suprafaţă atinsă de lumină. Aşadar, 
graţie grafenului, energia solară ar putea deveni mult mai 
uşor de folosit şi mai răspândită decât ne-am putea imagi-
na astăzi.
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P 
lanul pe care Danemarca \l urmeaz` 
cu stricte]e prevede ca, pân` \n 
2020, 50% din energia utilizat` să 
provină din surse eoliene, iar pân` 
\n 2050, 100 % din produc]ia de e-
nergie să fie din surse regenerabile. 
De asemenea, pân` \n 2035, tot 

sectorul de c`ldur` [i electricitate s` fie din surse 
regenerabile, iar eliminarea complet` a c`rbunelui 
din produc]ia de energie s` fie realizat` pân` \n 
2030. Totodat`, pân` \n 2020, gazele cu efect de 
ser` ar trebui s` fie reduse cu 40% fa]` de nivelul 
din 1990.

Un plan foarte ambi]ios, perfect realizabil,  având \n 
vedere c` Danemarca urmeaz` o politic` de efici-
en]` energetic` de acum 30 de ani. |n ultimele trei 
decenii, economia danez` a crescut cu aproape 
80%, \ns` consumul de energie a stagnat, iar emisi-

ile de gaze cu efect de ser` s-au redus. Luând \n 
calcul c`, \n prezent, aproximativ un sfert din pro-
duc]ia de energie vine din surse regenerabile, planul 
danezilor este aproape s` ajung` realitate. |n sec-
torul energiei solare, spre exemplu, produc]ia a \n-
registrat un salt semnificativ dup` 2010, când a fost 
introdus sistemul de contorizare net, prin care fa-
miliile [i institu]iile publice care au panouri fotovol-
taice instalate pot „stoca“ surplusul de energie \n 
re]eaua public`. Acest sistem a mai fost introdus cu 
succes [i \n Japonia [i permite unei gospod`rii sau 
unei institu]ii publice s` foloseasc` \n timpul nop]ii 
energia neutilizat` ziua, astfel \ncât s` nu aib` 
nevoie de mai mult` electricitate decât produce. 

Sus]inut \n propor]ie de 90% de popula]ie, planul 
promovat de guvernul Danemarcei are toate [anse-
le s` se realizeze, \n ciuda contextului nefavorabil 
la nivel european din pia]a de energie. Desigur c` 

ECOLOGIE

text AUREL DR~GAN foto SHUTTERSTOCK
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Dac` toate ]`rile ar urma exemplul Danemarcei \n ceea ce prive[te energia regenerabil`, [ansele de a 
câ[tiga lupta cu \nc`lzirea global` ar fi reale. Micu]ul stat scandinav nu are doar cea mai mare companie 
de energie eolian` din lume (Vestas), ci pl`nuie[te ca \n 2050 produc]ia intern` de energie s` fie integral 
„verde“, adic` s` nu mai utilizeze absolut deloc combustibili fosili.

exemplul de ]ar` „verde“ 
care ar trebui urmat

Danemarca,

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (18)/2013
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este mai u[or, dup` cum semnaleaz` anali[tii 
din domeniu, s` rezolvi problema energiei 
pentru o ]ar` cu doar 5,6 milioane de locui-
tori, \ns` Danemarca este deja menit` s` fie 
un exemplu de cum se poate face acest 
lucru. |ncrederea \n viitorul energiei eoliene 
poate fi observat` [i prin decizia fondurilor 

de pensii private daneze de a investi \n acest 
sector, [i nu doar \n Danemarca, ci [i \n alte ]`ri. 

Num`rul de turbine instalate deja \n Dane-
marca dep`[e[te 5.000 de unit`]i, cu o 
capacitate de peste 3.500 MW, dintre care 
turbinele offshore furnizeaz` peste 700 MW. 

Luând \n calcul toate capacit`]ile de pro-
duc]ie, Danemarca este auto-suficient`, 
adic` produce mai mult` energie decât are 
nevoie. Dac` \n 1900 nivelul de produc]ie 
se ridica la 52% din consum, \n 2004 a 
atins un vârf de 156%, pentru ca \n 2011 s` 
ajung` la 110%.

De altfel, \nclina]ia c`tre „verde“ se vede 
\n toată economia danez`, un procent de 
circa 10% din veniturile anuale ale tuturor 
companiilor provenind din produc]ia eco-
friendly (tehnologii de mediu, produse bio, 
servicii etc.). {i la export economia verde 
de]ine un procent de aproximativ 10%, un 
sector \n care lucreaz` 106.000 persoane, 
adic` 8,5% din totalul for]ei de munc`. 

Planul, aprobat [i de Parlamentul danez, 
prevede construc]ia, pân` \n 2020, de 
turbine eoliene capabile de o capacitate de 
1.500 MW pentru offshore [i de 1.800 MW 
onshore pentru produc]ie nou` [i pentru  
\nlocuirea turbinelor vechi. Evident, pro-
duc]ia este sus]inut` de stat prin subven]ii, 
dar [i printr-o legisla]ie care permite crea-
rea unor parteneriate public-privat, \n care 
s` fie implicate comunit`]ile locale [i com-
paniile private. 

De asemenea, sunt prev`zute subven]ii 
pentru unit`]ile mari de produc]ie pentru a 
fi convertite de la utilizarea c`rbunelui la 
cea de biomas` [i fonduri pentru promova-
rea energiei geotermale. |n ceea ce pri-
ve[te nivelul micro de produc]ie, autorit`]i- 
le sunt preg`tite s` aloce fonduri pentru 
transformarea centralelor termice pe baz` 
de petrol \n centrale pe baz` de renegera-
bile (biomas`). Inclusiv sectorul de tran-
sport este prev`zut s` se modifice substan- 
]ial, astfel \ncât s` suporte o „conversie 
radical`“ de la utilizarea combustibililor 
fosili la cea a electricit`]ii [i a carburan]ilor 
din biomas`. Cel mai probabil urmeaz` s` 
se majoreze [i regiunile naturale protejate, 
care reprezint`, \n prezent, 11% din totalul 
]`rii (inclusiv zonele maritime). 
Danemarca are o suprafa]` total` de 42,9 mii 
kilometri p`tra]i [i un PIB (raportat la pute-
rea de cump`rare) de 210 miliarde dolari, 
iar Copenhaga este cea mai verde capital` 
din lume. Calculele aferente planului de eco-
logizare a produc]iei de energie arat` c` o 
gospod`rie va pl`ti, \n medie, cu 173 de euro 
\n plus pentru consumul de energie \n fiecare 
an, \ns` suma va fi acoperit` \n mare parte 
de economia realizat` prin eficientizarea 
utiliz`rii de energie.n
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Eficien]a 
energetic`. 

Prioritate la 
nivel european

Industria energetic` 
atrage investi]ii \n toate 

zonele de pe glob P20

Scurt istoric al 
industriei de gaze 

naturale \n România P22

Cum a modificat criza 
financiar` strategiile 

energetice de pe glob P32
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GDF SUEZ Mexic extinde gazoductul de gaze 

naturale Mayakan 

Energía Mayakan, o subsidiar` a GDF 

SUEZ Mexic, [i GE Energy Financial 

Services au anun]at c` Peninsula 

Yucatan este acum gata s` pri-

measc` mai mult gaz natural pentru 

energie electric` mai curat` de la o 

extensie a gazoductului Mayakan. 

GDF SUEZ [i GE Energy Financial 

Services extind cu 700 km gazoduc-

tul Mayakan, pentru ca unit`]ile ener-

getice din Peninsula Yucatan s` re-

nun]e la benzin` [i combustibil petrolier pentru gaz natural, care este 

mult mai ieftin [i mai ecologic. GDF SUEZ Mexic investe[te aproximativ 

92 milioane dolari pentru 67,5% ac]iuni din gazoduct, \n timp ce GE Energy 

Financial Services investe[te aproximativ 44 milioane dolari pentru o 

participa]ie de 32,5%. Finalizarea extinderii gazoductului este programat` 

pentru iunie 2014. Sursa: Bloomberg.
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Industria energetic` atrage
investi]ii \n toate zonele de pe glob
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

Proiecte prin care se asigur` accesul 

consumatorilor industriali la resursele 

energetice sunt \n expansiune \n ]`rile 

cu economii emergente. |n economiile 

dezvoltate, proiectele cu o puternic` 

sus]inere a componentei ecologice iau 

locul produc`torilor energetici cu un 

grad mare de poluare. Revenirea pe 

plus a produc]iei industriale la nivel 

mondial ,  precum [i tendin]ele de 

cre[tere economic` din Asia [i America 

de Sud, reprezint` un factor decisiv \n 

abordarea noilor investi]ii. 

LNGeneration face gazele naturale mai accesi-

bile companiilor industriale

A ap`rut un nou juc`tor pe pia]a gazului natural lichefiat (GPL): 

LNGeneration. Grupul GDF SUEZ promoveaz` [i faciliteaz` accesul la 

gaze naturale pentru companiile industriale f`r` conexiuni la infra-

structura de gaz. LNG livreaz` peste tot \n Fran]a, garantat... Aceasta 

este promisiunea f`cut` de compania grupului GDF SUEZ, LNGenera-

tion. LNGeneration ofer` utilizatorilor industriali servicii non-stop de 

livrare [i suport de instalare. Consumatorii industriali pot alege \ntre 

un contract cu pre] fix sau a cumpăra gaz la indicii de pre] ai pie]ei, \n 

func]ie de nevoile fiec`rui client. Sursa: www.gdfsuez.com.

Proiectul demonstrativ GRHYD

GDF SUEZ experimenteaz` injec]ia de hidrogen \n re]elele de gaz natural \ntr-un 

cartier reziden]ial [i injec]ia cu hythane (combustibil compus din hidrogen [i gaz 

natural) \ntr-o sta]ie de vehicule de alimentare cu gaz natural \n zona urban` 

Dunkerque. Proiectul demonstrativ GRHYD a fost lansat la sfâr[itul primului tri-

mestru din 2013 [i include o faz` preliminar` de doi ani de studii, ce va fi urmată 

de o faz` de cinci ani de folosire a celor dou` metode de injec]ie cu hidrogen: 

vehicule de gaz natural [i reziden]ial. Proiectul demonstrativ GRHYD, ce implic` 

stocarea de energie prin hidrogen, este sus]inut de un consor]iu ce include GDF 

SUEZ cu sprijinul guvernului francez. Sursa: Reuters.
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Tractebel Engineering câ[tig` 

contractul pentru construirea 

unei noi fabrici de cogenerare \n 

Thailanda

Bangpa-In Cogeneration a semnat un contract 

cu GDF SUEZ, prin subsidiara Tractebel Engine-

ering, pentru construc]ia unei fabrici de coge-

nerare, contract ce reflect` angajamentul gru-

pului de dezvoltare \n Asia de Sud-Est. Cererea 

mare de energie \n Thailanda for]eaz` autorit`-

]ile locale s` dezvolte infrastructura energetic` 

a ]`rii. Pentru construc]ia unei noi fabrici de 

cogenerare cu o capacitate de 120 MW, Ban-

gpa-In Cogeneration a decis s` aleag` experien-

]a avansat` oferit` de GDF SUEZ prin subsidiara 

local` Tractebel Engineering. Grupul va avea 

misiunea de prim contractor, studii de design [i 

suport tehnic. Sursa: www.gdfsuez.com.

GDF SUEZ a câ[tigat cinci noi licen]e de 

explorare \n Marea Barents (Norvegia)

Ministeru l  pentru 

Petrol [i Energie din 

Norvegia a atribuit cinci 

noi licen]e de ex-plorare 

GDF SUEZ E&P Norge 

ce includ dou` licen]e 

de operare. Jean-Marie 

Dauger, vicepreședinte 

executiv al GDF SUEZ, 

responsabil cu Global 

Gas & LNG Business 

Line, a f`cut urm`toa-

rea declara]ie: „Câ[-

tigarea celor cinci licen]e de la guvernul norvegian reprezint` 

recunoa[terea angajamentului pentru falia continentală norvegian` 

unde grupul opereaz` \nc` din 2001. |n plus, subliniaz` capacitatea 

GDF SUEZ de a dezvolta regiunea M`rii Barents“. La sfâr[itul lui 2012, 

GDF SUEZ E&P Norge era implicat` \n 47 de licen]e de produc]ie [i 

era operatorul a opt dintre acestea. Surse: gdfsuez.com [i AFP.

Tractebel Engineering câ[tig` 

contractul pentru construirea 

unei noi fabrici de cogenerare \n 

Thailanda

Bangpa-In Cogeneration a semnat un contract 

cu GDF SUEZ, prin subsidiara Tractebel Engine-

ering, pentru construc]ia unei fabrici de coge-

nerare, contract ce reflect` angajamentul gru-

pului de dezvoltare \n Asia de Sud-Est. Cererea 

mare de energie \n Thailanda for]eaz` autorit`-

]ile locale s` dezvolte infrastructura energetic` 

a ]`rii. Pentru construc]ia unei noi fabrici de 

cogenerare cu o capacitate de 120 MW, Ban-

gpa-In Cogeneration a decis s` aleag` experien-

]a avansat` oferit` de GDF SUEZ prin subsidiara 

local` Tractebel Engineering. Grupul va avea 

misiunea de prim contractor, studii de design [i 

suport tehnic. Sursa: www.gdfsuez.com.

GDF SUEZ a câ[tigat cinci noi licen]e de 

explorare \n Marea Barents (Norvegia)

Ministeru l  pentru 

Petrol [i Energie din 

Norvegia a atribuit cinci 

noi licen]e de ex-plorare 

GDF SUEZ E&P Norge 

ce includ dou` licen]e 

de operare. Jean-Marie 

Dauger, vicepreședinte 

executiv al GDF SUEZ, 

responsabil cu Global 

Gas & LNG Business 

Line, a f`cut urm`toa-

rea declara]ie: „Câ[-

tigarea celor cinci licen]e de la guvernul norvegian reprezint` 

recunoa[terea angajamentului pentru falia continentală norvegian` 

unde grupul opereaz` \nc` din 2001. |n plus, subliniaz` capacitatea 

GDF SUEZ de a dezvolta regiunea M`rii Barents“. La sfâr[itul lui 2012, 

GDF SUEZ E&P Norge era implicat` \n 47 de licen]e de produc]ie [i 

era operatorul a opt dintre acestea. Surse: gdfsuez.com [i AFP.

21

LNGeneration face gazele naturale mai accesi-

bile companiilor industriale

A ap`rut un nou juc`tor pe pia]a gazului natural lichefiat (GPL): 

LNGeneration. Grupul GDF SUEZ promoveaz` [i faciliteaz` accesul la 
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EDF va construi prima unitate nuclear` 

\n Marea Britanie \nc` din 1995

Électricité de France SA va construi primul reactor nuclear din 

Marea Britanie 

conform unui 

angajament cu 

guvernul, din 

1995, prin care 

se ga-ranteaz` 

pre]urile pentru 

energia ce va fi 

furnizat`. EDF \

mpreun` cu par-

tenerii Areva SA 

[i dou` compa-

nii de energie nuclear` din China au fost de acord s` construiasc` 

unitatea la Hinkley Point, \n sud-vestul Angliei, dup` ce guvernul 

a oferit un pre] care ast`zi este aproape dublu fa]` de rata pie]ei 

actuale. Proiectul va costa 16 miliarde lire sterline (aproximativ 

26 miliarde dolari) [i construcția va dura 10 ani, precizeaz` com-

pania cu sediul la Paris. Sursa: www.gdfsuez.com.
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O companie indian` pl`te[te 2,6 miliarde 

dolari pentru un proiect GPL \n Mozambic

Compania indian` de stat Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) 

este dispus` s` pl`teasc` 2,64 miliarde dolari pentru un pachet 

minoritar \n proiectul de gaze naturale din Mozambic. ONGC Videsh 

poate s` achizi]ioneze zece procente din proiectul derulat de Ana-

darko Petroleum (cu sediul \n Texas). Anadarko Petroleum va re]ine 

26,5% din ac]iuni [i va r`mâne operatorul proiectului ce include 

investi]ii ale unor companii din Japonia [i Thailanda [i al altor dou` 

companii indiene, dar [i al companiei petroliere de stat din Mozam-

bic. Recentele descoperiri de resurse uria[e de gaz natural \n Oceanul 

Indian, \n apropierea coastelor Mozambicului, au atras investi]ii de 

miliarde de dolari din partea companiilor asiatice. Sudhir Vasudeva, 

chairman al ONGC Videsh a declarat c` proiectul din Mozambic  „are 

poten]ial de a deveni unul dintre cele mai mari proiecte de gaz liche-

fiat din lume”, iar pentru India reprezintă „un pas important spre 

securitatea energetic` a ]`rii”. Sursa: Bloomberg.
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text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK

Scurt istoric
al industriei de gaze 
naturale \n România
|n România, gazul metan a fost descoperit \n anul 1909, \n zona S`rm`[el, 
jude]ul Mure[. A[adar, industria gazului este o activitate economic` ce se 
desf`[oar` de mai bine de un secol \n spa]iul carpato-danubiano-pontic, o 
industrie care a marcat dezvoltarea, a atras interese, a provocat dispute. 
Pe scurt, industria petrolului [i cea a gazelor naturale au pus România pe 
harta economic` a Europei.
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R
omânia este recunos-
cut` pentru bog`]ia 
resurselor energetice 
naturale, iar ele au fost 
descoperite [i exploa-
tate \nc` din epoca 

paleoliticului. Prima resurs` folosit` 
a fost apa, morile fiind descoperite 
de romani. |ns` prima atestare docu-
mentar` a prezen]ei morilor pe teri-
toriile române[ti este \n Diploma 
Ioani]ilor (1247). |n secolul al XIV-lea 
se folosea deja for]a apei pentru 
sf`râmarea minereurilor \n Transilva-
nia. |n }ara Româneasc`, un docu-
ment de la finele secolului XIV atest` 
folosirea cuptoarelor metalurgice 
rudimentare, alimentate cu aer de 
foalele ac]ionate de ro]ile mi[cate de 
for]a râului Brebina, \n procesul de 
reducere a minereului de cupru. Din 
secolele XV-XVII avem tot mai multe 
informa]ii despre utilizarea for]ei 
apei pentru punerea \n mi[care a 
unor instala]ii de prelucrare a ]es`-
turilor. Din aceea[i perioad` medie-
val` este atestat` roata cu f`caie, o 
instala]ie rudimentar`, considerat` 
str`mo[ul turbinei hidraulice, ce 
con]inea mai multe cupe (f`caiele) 
ac]ionate de ap`. Un alt mecanism 

ac]ionat prin for]a apei – presa cu 
val]uri – a fost atestat documentar \n 
1580, fiind folosit la monet`ria de la 
Baia Mare.

Inova]iile revolu]iei industriale, \nce-
put` \n Europa Occidental` \n secolul 
XVII, au p`truns \n spa]iul românesc 
ceva mai târziu. Astfel, prima ma[in` 
cu aburi este atestat` abia \n 1838: 
o ma[in` cu aburi de aproximativ 14 CP 
a fost folosit` \ntr-o exploatare mini-
er` de la Zlatna, \n Transilvania. Pri-
mul recens`mânt din Principatele 
Unite, realizat \n 1863, atesta folosi-
rea for]ei aburilor de c`tre 1,32% din 
totalul \ntreprinderilor industriale 
(171 unit`]i). |n aceea[i perioad`, \n 
Transilvania, for]a aburilor era folo-
sit` mult mai intens \n industria mini-
er` [i siderurgic`.

|n 1854, este pus` \n func]iune prima 

cale ferat` de pe teritoriul României, 
\ntre Oravi]a [i Bazia[ (62 km), con-
struit` de austrieci. Ca urmare a 
implement`rii motoarelor cu aburi, 
cea mai folosit` resurs` natural` a 
devenit c`rbunele. Cele mai impor-
tante exploat`ri de cărbune erau \n 
Banat [i \n depresiunea Petro[ani,  
\ns` acestea erau insuficiente [i 
astfel România a devenit importator 
de c`rbune.

Pe teritoriul României, exploatarea 
unei „gropi de p`cur`“ este atestat` 
\nc` din 1440, la Luc`ce[ti, \n Mol-
dova. Rolul esen]ial al petrolului, mai 
precis al petrolului lampant, a fost 
iluminatul public al ora[elor mai im-
portante, ca [i cel al locuin]elor par-
ticulare. Cererea crescut` a condus 
la sporirea extrac]iei ]i]eiului, dar [i 
la \nfiin]area mai multor rafin`rii. 
Tendin]a cresc`toare a produc]iei a 
fost limitat` de insuficien]a capitalu-
lui autohton. Ca atare, dup` ce, \n 
1857, România a fost prima ]ar` cu 
produc]ie de ]i]ei consemnat` \n te
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PRIMA ATESTARE DOCUMENTAR~ A 
FOLOSIRII ENERGIEI EOLIENE DATEA-
Z~ DIN 1531, |N }ARA ROMÂNEASC~, 
UNDE SE FOLOSEA MOARA DE VÂNT.

O ALT~ SURS~ ENERGETIC~ AL 
C~REI ROL A CRESCUT |N SECOLUL 
AL XIX-LEA A FOST PETROLUL. 

MOTORUL CU ABUR ESTE CEL CARE 
A REVOLU}IONAT TRANSPORTUL.
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statisticile interna]ionale (275 tone), \n 
deceniile urm`toare, de[i produc]ia româ-
neasc` a sporit la 16.000 tone \n 1880 [i la 
circa 80.000 tone \n 1895, cre[terea la nivel 
mondial a fost mult mai puternic`, de la 
4.700 tone \n 1859 la aproape 4 milioane 
tone \n 1880 [i circa 15 milioane tone \n 
1895. Ponderea României \n produc]ia 
mondial` era de circa 0,5%. Situa]ia s-a 
schimbat odat` cu adoptarea Legii Minelor 
din 1895, care a creat un cadru favorabil 
pentru investi]iile str`ine directe \n extrac- 
]ia [i rafinarea petrolului românesc. |n cele 
dou` decenii care au urmat, dezvoltarea 
industriei petroliere a fost spectaculoas`. 
Au fost \ntemeiate mari \ntreprinderi, pre-
cum Steaua Română Câmpina (1896), 
Româno-American` (1904, ca subsidiară a 
Standard Oil), Colombia (1905), Concordia 
(1907) [i Astra Român` (1910, subsidiar` a 
Royal Dutch-Shell).

|nceputul secolului XX a marcat [i primele 
descoperiri de gaze naturale de pe teritoriul 
României de azi, mai precis \n zona S`rm`[el, 
jude]ul Mure[. |n anul 1908, a fost instalat` 
acolo prima sond` de foraj, iar \n 1909 a  
\nceput extrac]ia. Activitatea organizat` \n 
industria gazelor naturale a debutat \n Româ-
nia trei ani mai târziu, \n 1912, când pe baza 
primelor descoperiri s-au efectuat livr`ri 
comerciale de gaze \n scopuri casnice [i 
industriale, pentru iluminat [i \nc`lzit. Tot \n 
1912 a fost \nfiin]at` prima organiza]ie de 
profil din România [i din Europa, sub denu-
mirea Erste Siebenbuergische Erdgas Aktien-
gesellschaft, societate care, având prev`zut 
\n obiectul de activitate transportul [i valori-
ficarea gazelor naturale din z`c`mântul S`r-
m`[el, a \nceput construirea unei conducte 
de transport de gaz metan \n lungime de 55 km 
[i diametru de 153 mm, de la S`rm`[el la 
Turda. Dar prima conduct` de transport gaze 
naturale a fost cea care, \ncepând chiar din 
1913, a alimentat fabrica de ]igl` [i c`r`mid` 
din S`rma[ul Mare. Un an mai târziu, \n 1914, 
a fost pus` \n func]iune conducta dintre 
S`rm`[el [i Turda. |n anul 1915, la 26 noiem-
brie, se \nfiin]eaz` societatea Ungarische 
Erdgas-Gesellschaft AG, cu sediul la Buda-
pesta, având ca ac]ionar majoritar un sindi-
cat condus de Deutsche Bank din Berlin, care 
avea ca scop exploatarea, transportul [i 
distribu]ia gazelor din Transilvania — prima 
societate integrat` din Europa. |n anul 1917, 
ora[ul Turda devenea primul din Europa ilu-
minat cu gaz natural.

Intrarea României \n Primul R`zboi Mondial 
a marcat o \ncetinire dramatic` a dezvolt`rii 
economice [i a stopat evolu]ia \n sectorul 
energetic. Valoarea investi]iilor \n industria 
de petrol [i gaze naturale a \nregistrat, \n 
anii 1917—1918, o sc`dere de aproape 18 ori, 
pân` la o valoare comparabil` cu investi]iile 
realizate \n 1898. |n toamna anului 1916, 
când s-a conturat perspectiva ocup`rii unei 
mari p`r]i a României de c`tre trupele Pute-
rilor Centrale, au fost astupate peste 1.500 
de pu]uri de foraj petrolier [i au fost distru-
se 70 de mici rafin`rii, pentru a \mpiedica 
utilizarea resurselor petroliere de c`tre ad-
versar. De[i germanii au f`cut eforturi con-
siderabile pentru a repune \n func]iune o 
parte dintre capacit`]ile de produc]ie distru-
se, nivelul produc]iei din 1916 a mai fost 
atins doar \n 1926, la [apte ani de la \nche-
ierea r`zboiului.

Imediat dup` \ncheierea Primului R`zboi 
Mondial, investi]iile \n dezvoltarea infra-
structurii de transport a gazelor naturale au 
fost reluate. Astfel, \n anul 1925 s-a finalizat 
alimentarea cu gaz metan a primelor ora[e 
din Transilvania: Turda, Târn`veni [i Media[. 
Necesitatea regl`rii presiunii gazelor la 
livrarea acestora din conductele de trans-
port c`tre societ`]ile de distribu]ie sau 
consumatorii industriali a impus monta-
rea, \n anul 1925, la Media[, a primei sta]ii 
de reglare m`surare-predare a gazelor natu-
rale. Instala]ii similare s-au montat \n anii 
1927—1928 la Turda [i Câmpia Turzii.
Perioada interbelic` a marcat o cre[tere a 
importan]ei resurselor petroliere [i a gaze-
lor naturale \n consumul energetic na]ional. 
Ponderea gazelor naturale \n consumul 
energetic a crescut de la 8,2% \n anul 1929 
la 17,2% \n anul 1937. Extrac]ia ]i]eiului a 
fost ]inta investi]iilor str`ine realizate pe 
teritoriul României, ajungând ca, \n anul 
1936, ]ara noastr` s` devin` unul dintre 
principalii produc`tori de ]i]ei pe plan euro-
pean, cu o produc]ie de 8,7 milioane tone 
(prin compara]ie, \n anul 1989, România 
producea anual 9,2 milioane tone ]i]ei). S-au 
dezvoltat rafinarea [i exportul de produse 
petroliere, astfel \ncât \n perioada 1932—1936 
exporturile de produse petroliere au devan-
sat exporturile de cereale [i reprezentau 
40% din totalul exporturilor realizate de 

companiile din România.
|n Transilvania, compania UEG, care dezvol-
tase primele conducte de transport gaze 
naturale, intr` \n administrarea statului 
român ca bun apar]inând statelor \nvinse \n 
Primul R`zboi Mondial. Dup` ce acest sec-
tor a fost administrat de Direc]ia Gazului 
Natural, cu sediul la Cluj, \n 1925 a fost 
creat` Societatea Na]ional` de Gaz Metan 
Sonametan. Ulterior, Societatea Na]ional` 
de Gaz Metan Sonametan a revenit cu sediul 
\n localitatea Media[, acolo unde \[i avusese 
sediul UEG, determinând dezvoltarea eco-
nomic` [i importan]a social` a urbei.
|n paralel, \n Muntenia erau construite con-
ducte pentru transportul gazelor de sond` 
din câmpurile de petrol c`tre consumatorii 
industriali ce se dezvoltau \n industria ori-
zontal` a domeniului petrolier. Astfel, au 
ap`rut primele conducte de alimentare cu 
gaze de sond` la Câmpina, \n 1927, [i 
Ploie[ti, \n 1928. Din acelea[i conducte, 
odat` cu revolu]ia industrial` din perioada 
interbelic`, se alimentau inclusiv zonele 
reziden]iale noi care utilizau gazele de sond` 
pentru \nc`lzirea [i iluminatul locuin]elor. 
Construirea conductelor magistrale a evolu-
at [i a fost influen]at` de dorin]a comunit`- 
]ilor locale de a utiliza noul combustibil.
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PRIMUL R~ZBOI MONDIAL A STOPAT 
DEZVOLTAREA ENERGETIC~.

PERIOADA INTERBELIC~ SAU „EXPLOZIA 
INDUSTRIEI ENERGETICE“ |N ROMÂNIA.

GAZUL METAN – O NOU~ SURS~ 
ENERGETIC~.
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Al Doilea R`zboi Mondial a pus \n 
eviden]` importan]a resurselor 
energetice pentru desf`[urarea 
opera]iunilor militare. |n acest con-
text, petrolul românesc a devenit 
vital pentru ma[in`ria de r`zboi 
german`, Germania neavând resur-

se petroliere proprii. 
După ce România a intrat \n r`zboi 
al`turi de Germania \mpotriva Uniu-
nii Sovietice, câmpurile petroliere 
au devenit ]inta bombardamentelor 
Alia]ilor, fiind considerate punct 
strategic pentru stoparea unit`]ilor 
militare c`tre r`s`rit. Nem]ii au \n- 
t`rit \n acea perioad` ap`rarea anti-
aerian` \n zona Ploie[ti—Câmpina. 

Dup` r`zboi, prin Conven]ia de ar-
misti]iu din 12 septembrie 1944 se 
stabilea c` 50% din desp`gubirile de 
r`zboi pe care România trebuia s` 
le pl`teasc` Uniunii Sovietice trebu-
iau s` fie produse petroliere \n 
valoare total` de 150 de milioane de 
dolari. Evolu]ia celui de al Doilea 
R`zboi  Mondial  a  determinat 
cre[terea cererii de energie primar` 
pentru sus]inerea acestuia. Se 
poate considera c` acesta a fost 
momentul care a determinat trece-
rea de la o utilizare local` a gazelor 
naturale la una regional` (alimenta-
rea cu gaze a Bucure[tiului [i a 
localit`]ilor situate pe Valea Praho-
vei din z`c`mintele amplasate \n 
Bazinul Transilvaniei).  
Dup` al Doilea R`zboi Mondial, ten-
din]a de utilizare regional` a gazelor 
naturale a continuat. Prin punerea 
\n func]iune a conductei de trans-
port Botorca—Bucure[ti, \n lungime 
de 295 km, \n anul 1947, Bucure[tiul 
a fost alimentat cu gaze naturale [i 
din z`c`mintele situate \n Bazinul 
Transilvaniei. 
|n anul 1958, la Ilimbav, \n jude]ul 
Sibiu, se construie[te primul depo-
zit de \nmagazinare a gazelor natu-
rale  din România, acest moment 
constituind [i o premier` euro-
pean`.  Un an mai  târz iu ,  \n 
1959, România devenea prima ]ar` 
exportatoare de gaze naturale din 
Europa,  prin \ncheierea acordului 
interguvernamental \ntre România 
[i Ungaria pentru livrarea gazelor 
naturale.

Dup` 1954, conducerea comunist` 
a României a acordat o importan]` 
deosebit` industrializ`rii ]`rii [i, 
implicit asigur`rii resurselor energe-
tice necesare acestei industrializ`ri. 
Sectorul energetic a ocupat primele 
locuri la aloc`ri bugetare pentru 
investi]ii timp de 20 de ani. |n 1956, 
a fost \nfiin]at Sistemul Na]ional de 
Transport Gaz, ini]ial \n centrul Tran-
silvaniei, iar ulterior re]eaua a fost 
dezvoltat` \n toat` ]ara. Primele 
stocuri de gaze naturale au fost efec-
tuate \n 1961, pentru aprovizionarea 
ora[ului Sibiu, din z`c`mântul aproa-te
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Din ini]iativa GDF SUEZ Energy România a ap`rut 
volumul „Istoria energiei \n România“, care sublinia-
z` bog`]ia resurselor naturale de care dispune spa- 
]iul carpato-danubiano-pontic [i modul \n care au 
fost acestea exploatate din negura paleoliticului 
pân` \n zilele noastre. Volumul bilingv, editat \n 
limbile român` [i englez`, este o apari]ie tipogra-
fic` de excep]ie, tip catalog, cu fotografii de colec- 
]ie [i texte semnate de speciali[tii Bogdan Murgescu, 
Valentin Maier [i Marius Cazan. 
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pe epuizat de la Ilimbav, reu[indu-se 
depozitarea a 60 milioane m³ pe 
ciclul de stocare [i s` se asigure 
rezerve pentru vârfurile de consum 
din timpul iernii. 
|n 1965, România marcheaz` o pre-
mier` european`, reu[ind s` ampla-
seze o sta]ie de comprimare a gaze-
lor naturale chiar pe o conduct` ma- 
gistral`. Prima conduct` de mare 
capacitate a fost pus` \n func]iune \n 
1974 [i asigura tranzitul prin Dobro-
gea a gazelor naturale din Uniunea 
Sovietic` spre Bulgaria. Un an mai 
târziu, \n 1975, se realizeaz` interco-
nectarea sistemelor de transport 
regionale [i se inaugureaz` un sis-
tem radial linear. Dezvoltarea indus-
trial` accelerat` [i reducerea rezer-
velor de petrol din z`c`mintele pro-
prii a transformat  România, dintr-o ]ar` 
exportatoare de resurse energetice, 
\ntr-o ]ar` dependent` de importuri. 
Importul gazelor naturale din Federa- 
]ia Rus` a \nceput \n anul 1979, dup` 
ce \n anul 1976 s-a atins un vârf de 
consum al gazelor naturale provenite 
din z`c`mintele libere de 32,7 mili-
arde m³. Din acel moment, investi- 

]iile pentru sectorul energetic decise 
de Partidul Comunist se orientau \n 
dou` direc]ii: descoperirea de noi 
z`c`minte \n paralel cu reducerea 
consumului de energie. |n anul 1986, 
la Moscova, se semneaz` „Conven- 
]ia \ntre Guvernul României [i al 
URSS privind tranzitul pe teritoriul 
României al gazelor naturale din 
URSS c`tre Turcia, Grecia [i alte 
]`ri“, care prevedea construirea de 
c`tre partea român` a unei conducte 
\n lungime de 190 km.

Ca urmare a separ`rii activit`]ii de 
transport gaze naturale de restul 
activit`]ilor Romgaz, \n 2000 se \n- 
fiin]eaz` Societatea Na]ional` de 
Transport de Gaze Naturale Transgaz 
S.A. Compania, aflat` sub controlul 
Ministerului Economiei, Este singurul 
transportator na]ional de gaze, f`-
când leg`tura dintre companiile de 
extrac]ie [i distribuitorii autoriza]i. 
Transgaz este structurat` \n mai 
multe sucursale [i opereaz` o re]ea 

de 11.840 km de conducte [i racor-
duri de alimentare la presiuni cuprin-
se \ntre 6 bari [i 35 de bari (cu 
excep]ia tranzitului interna]ional – 
54 bari), re]ea cu o capacitate de 
circa 30 miliarde m³/an. Cele dou` 
mari societ`]i de distribu]ie [i furni-
zare au fost privatizate \n 2004-2005 
prin vânzarea c`tre operatori inter-
na]ionali: S.C. Distrigaz Nord S.A. a 
fost preluat` de grupul german E.ON, 
iar S.C. Distrigaz Sud S.A., de c`tre 
grupul francez Gaz de France. Acti-
vit`]ile de distribu]ie de gaze natura-
le au fost reglementate prin Legea 
nr. 123/2012, care stipuleaz` c` 
serviciul de distribu]ie a gazelor natu-
rale este public [i se concesioneaz` 
prin una sau mai multe unit`]i admi-
nistrativ-teritoriale. Conform legii, 
operatorii de distribu]ie „presteaz` 
serviciul de distribu]ie pentru to]i 
utilizatorii sistemului de distribu]ie, 
\n condi]ii nediscriminatorii, asigu-
rând accesul la acesta oric`rui solici-
tant care \ndepline[te cerin]ele, cu 
respectarea normelor [i standardelor 
de performan]` prev`zute \n 
reglement`rile tehnice \n vigoare“. nte
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NOUL VAL DEMOCRATIC – R~MÂN 
DE ACTUALITATE NOILE Z~C~MINTE 
{I EFICIEN}A ENERGETIC~.
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| 
mbun`t`]irea eficien]ei energetice urm`re[te opti-
mizarea cantit`]ii de energie consumate \n vederea 
ob]inerii unor produse sau servicii specifice. O com-
panie \[i poate cre[te considerabil profitul prin 
investi]ii \n echipamente noi \n orice domeniu eligibil 

(comercial, reziden]ial, industrie, agricultur` etc.). |nlocu-
irea utilajelor vechi, mari consumatoare de energie, \m- 
bun`t`]irea consumului de energie electric` [i limitarea 
pierderilor de c`ldur` prin reabilitarea termic` a cl`dirilor 
sunt câteva dintre m`surile de eficien]` energetic` prin 
care cre[te profitului afacerilor. 
Din aceast` perspectiv`, grupul GDF SUEZ Energy Româ-

nia vine \n \ntâmpinarea clien]ilor s`i cu o palet` complet` 
de servicii ce pot \mbun`t`]i eficien]a energetic` a parte-
nerilor s`i. Cristian Tudose, director Direc]ia Managemen-
tul Clien]ilor [i Vânz`ri Middle Market, spune c` „sunt trei 
elemente definitorii care pot caracteriza acest pachet de 
servicii tehnice, iar mixul dintre cele trei elemente condu-
ce la eficien]a energetic`. Un prim element se refer` la 
siguran]a instala]iilor, zon` \n care GDF SUEZ Energy 
România poate oferi servicii tehnice de proiectare instala]ii, 
revizii [i verific`ri tehnice, construc]ii [i montaj instala]ii 
aparente de gaze naturale, montaj echipamente de sigu-
ran]` [i contorizare pasant`. Toate aceste servicii bene-

28

Investi]iile
\n eficien]a energetic` r`mân  
o prioritate la nivel european

text CaROl POPa  foto SHUTTERSTOCK

Reducerea consumului de energie, atât la nivelul consumatorilor industriali, cât [i \n consumul casnic, continu` 
s` reprezinte o prioritate la nivel european, valoarea investi]iilor [i a finan]`rilor acordate pentru acest dome-
niu fiind \n cre[tere, cu o medie anual` de peste 3%. Prioritare \n aceast` direc]ie sunt eficien]a energetic` [i 
reducerea consumului de energie pe produsul finit, ax` pentru care Uniunea European` va aloca o sum` de 
630 de milioane de euro \n 2014.
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ficiaz` de o calitate controlat` [i garantat` de GDF SUEZ 
Energy România. Al doilea element definitoriu al pachetu-
lui de servicii tehnice se adreseaz` economiei de consum 
energetic al instala]iilor termice. Din aceast` perspectiv`, 
GDF SUEZ Energy România asigur`, la cererea clien]ilor, 
servicii de verific`ri [i revizii tehnice, repara]ii [i \nlocuiri 
centrale termice, dar [i tratarea instala]iilor termice pen-
tru cre[terea performan]ei sistemului de \nc`lzire [i ges-
tionarea costurilor energetice. Al treilea element definito-
riu const` \n experien]a companiilor Tractebel Engineering 
[i Cofely, care fac parte din Grupul GDF SUEZ, de a oferi 
solu]ii complexe, adaptate special pentru clien]ii no[tri. 
M` refer la solu]ii pentru siguran]` [i eficien]` — instalare 
de aparate de m`sur` [i control, audit energetic, technical 
facility management [i servicii pentru construc]ii – solu]ii 
HVAC (termice, ventilare, aer condi]ionat), sanitare, elec-
trice, sisteme de protec]ie la incendiu.“  

CONSULTAN}~ GRATUIT~ PRIN TRACTEBEL ENGINEERING
Companiile din România care doresc să \şi eficientizeze 
productivitatea prin economii de energie pot accesa un 
fond \n valoare totală de 60 de milioane de euro pus la 
dispoziţie de UE şi BERD. O alternativă mai rapidă şi mai 
simplă la fondurile structurale, programul RoSEFF (Facili-
tatea de Finanţare a Energiei Durabile pentru IMM din 
România) ofer` finanţări de până la 1 milion de euro, 
granturi de 10 sau 15% şi consultanţă gratuită prin Trac-
tebel Engineering. Cu ajutorul specialiştilor Tractebel 
Engineering, companie desemnată de BERD pentru asigu-
rarea consultanţei tehnice, firmele sunt consiliate cu 

privire la modul de accesare a programului. De aseme-
nea, consultan]ii verific` respectarea criteriilor de eligi-
bilitate a investi]iei, realizeaz` un audit energetic al 
proiectului, dup` caz, [i un studiu tehnico-economic-
bancabil, al`turi de o analiz` de risc a proiectului, care 
\i permit aplicantului accesarea finan]`rii. Dincolo de 
serviciile de consultan]` gratuit`, un alt avantaj impor-
tant al programului RoSEFF este modalitatea simpl` de 
depunere a aplica]iei, dar [i termenul mai scurt \n care 
se face procesarea acesteia. Indiferent de dimensiunea 
investi]iei, procesul \ncepe prin completarea de c`tre 
reprezentantul companiei a unui formular on-line pe 
site-ul www.roseff.ro  sau prin contactarea direct` a 
consultantului Tractebel Engineering.
RoSEFF, un program dezvoltat de UE \n parteneriat cu 
BERD, \ncurajeaz` investi]iile IMM-urilor \n eficien]a 
energetic` [i energie regenerabil` prin acordarea de 
finan]`ri pân` la 1 milion de euro. Programul este o 
modalitate simpl` [i rapid` prin care firmele mici [i mij-
locii pot \mbun`t`]i calitatea produselor [i serviciilor, \[i 
pot cre[te capacitatea de produc]ie [i, implicit, \[i pot 
spori competitivitatea \n sectorul \n care activeaz`.
Investi]iile de pân` la 250.000 de euro sunt considera-
te simple, iar procesul de aplicare \ncepe prin consulta-
rea Listei Echipamentelor [i M`surilor Eligibile (LEME). 
Prin alegerea echipamentelor dorite din list` [i dup` 
introducerea datelor de identificare ale firmei, solicitan-
tul prime[te pe e-mail Avizul LEME, care con]ine 
informații despre eligibilitatea echipamentului, costuri-
le de implementare eligibile, precum [i despre urm`torii 

pa[i necesari pentru accesarea finan]`rii. 
Avizul generat automat va fi folosit ulterior 
pentru contractarea finan]`rii. 
Pentru investi]iile complexe, finan]area RoSEFF 
cre[te pân` la 1 milion de euro. La fel ca \n cazul 
investi]iilor simple, solicitantul depune un for-
mular on-line sau are o discu]ie direct` cu 
consultantul tehnic sau cu banca. Dup` confir-
marea eligibilit`]ii investi]iei de c`tre Tractebel 
Engineering [i a solvabilit`]ii companiei de c`tre 
institu]ia bancar`, consultantul tehnic elabo-
reaz` un Plan de Utilizare Ra]ional` a Energiei 
(REUP), care va fi pus la dispozi]ia aplicantului 
\n maximum o lun` de la ob]inerea datelor de 
intrare. |n urma aprob`rii finan]`rii, au loc imple-
mentarea [i verificarea investi]iei.
Cump`rarea echipamentelor [i materialelor din 
cadrul proiectului nu se supune regimului 
achizi]iilor publice, astfel c` plata acestora se 
face la momentul achizi]iei, evitându-se utili-
zarea capitalului propriu al companiei. Pentru 
\ncurajarea finan]`rilor RoSEFF, UE stimuleaz` 
beneficiarii prin acordarea unor granturi (fon-
duri nerambursabile) care s` acopere par]ial 
costul creditului. La finalul implement`rii pro-
iectului, dup` avizul pozitiv al unui verificator, 
beneficiarul finan]`rii prime[te un grant de 10 
sau 15%, \n func]ie de economiile de energie 
realizate. n te
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Cum a modificat criza 
financiar` strategiile 
energetice europene
|ntr-un interviu acordat imediat dup` anun]area e[ecului proiectului Nabucco, comisarul european 
pentru energie, Gunter Oettinger, declara c` Bruxelles-ul se implic` \n statele comunitare prin 
„numeroase m`suri simple [i mai mici care, cumulate, vor avea un efect mai mare decât un proiect 
de mega-interconectare“. 

text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK
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O 

ettinger d`dea exemplul interconectorilor 
construi]i cu sprijin european \ntre Româ-
nia, Bulgaria, Ungaria [i Croa]ia. |n a- 
cela[i interviu, Oettinger a respins repro-
[ul unui vicepreşedinte al companiei e- 

nergetice azere Socar, care acuza UE de inabilitate \n 
a găsi metode de a construi o conduct`.
Aceste declara]ii vin la 3 ani dup` ce, \n noiembrie 
2010, Gunter Oettinger, \n calitate de proasp`t comi-
sar pentru energie, spunea c` „… \n urm`torii zece ani 
investi]iile \n energie vor atinge suma de 1.000 mi- 
liarde de euro. Acestea vor fi necesare atât pentru 
diversificarea resurselor existente, cât [i pentru \nlo-
cuirea echipamentelor care vor ajuta statele membre 
s` r`spund` provoc`rilor viitoare. Schimb`rile struc-
turale \n aprovizionarea cu energie, par]ial datorate 
modific`rilor de produc]ie local`, oblig` economiile 
europene s` aleag` \ntre produsele energetice [i 
infrastructur`. Se consider` c` amânarea lu`rii unor 
decizii politice va avea repercusiuni incomensurabile 
asupra societ`]ii \n privin]a costurilor pe termen lung 
[i a securit`]ii energetice“.
Ce s-a schimbat radical \n strategia energe-
tic` european` \n ace[ti trei ani?
Politica energetic` a Uniunii Europene a evoluat \n 
jurul obiectivului comun de a asigura disponibilitatea 
ne\ntrerupt` a produselor energetice [i a serviciilor pe 
pia]`, la un pre] care s` fie accesibil pentru to]i con-
sumatorii (casnici [i industriali), contribuind \n acela[i 
timp la atingerea unor obiective sociale [i climatice ale 

UE. Obiectivele centrale pentru politica energetic` — 
securitatea aprovizion`rii, competitivitatea [i sustena-
bilitatea — sunt stipulate \n Tratatul de la Lisabona. Dar 
Consiliul European a concluzionat \ntr-un raport de 
pia]` realizat \n anul 2012 c`, \n timp ce unele progre-
se au fost realizate \n direc]ia \ndeplinirii acestor o- 
biective, sistemele energetice ale Europei se adaptea-
z` prea lent, iar amploarea provoc`rilor cre[te. Acela[i 
raport, dezb`tut \n Parlamentul European la \nceputul 
acestui an, arat` c` printre cauzele care au condus la 
o adaptare greoaie a sistemelor energetice na]ionale 
la obiectivele politicii energetice ale Uniunii sunt chiar 
obiectivele energetice ambi]ioase stabilite de Consiliu 
\n 2007, cele cu privire la schimb`rile climatice pentru 
anul 2020. Acela[i organism european a stabilit ca ]el 
principal pe termen lung pentru UE reducerea emisiilor 
cu efect de ser` cu 95% pân` \n 2050, cu 15 puncte 
procentuale mai mult decât obiectivul anterior.
Tocmai aceste m`suri au determinat modific`ri impor-
tante pe harta energetic` european`. |n timp ce o parte 
a produc`torilor industriali a relocat fabrici \n zone de 
pe glob mai pu]in costisitoare din punct de vedere al 
resurselor energetice, operatorii energetici europeni au 
schimbat focusul de pe consum pe consumator. Dac` 
pân` \n acel moment volumul consumului era singura 
unitate de m`sur` a performan]elor companiilor din 
sectorul furniz`rii [i distribu]iei energiei, \n ultimii trei 
ani eficien]a energetic` [i reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de ser` au devenit elemente importante \n 
evolu]ia pie]ei energetice europene.
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Con]inutul noului document subliniaz` necesitatea 
reechilibr`rii ac]iunilor energetice \n favoarea unei 
politici care s` aib` \n centru cererea, responsabili-
zarea consumatorilor [i decuplarea cre[terii econo-
mice de la consumul de energie. |n special industria 
de transport [i de construc]ii trebuie s` urm`rească 
o politică activ` de economisire a energiei [i orien-
tarea spre surse de energie non-poluante. Dincolo 
de comercializarea certificatelor de emisii (ETS), 
strategia ar trebui s` contribuie la crearea condi]iilor 
de pia]` care s` stimuleze o mai mare economie 
de energie [i investi]ii \n reducerea emisiilor de 
carbon. Totodat`, strategia va sprijini exploatarea 
unei game largi de surse de energie regenerabilă, 
precum [i tehnologii-cheie de stocare a energiei [i 
de electro-mobilitate, \n special vehicule electrice 
de transport public. Pentru petrol [i gaze, cerin]ele 
de import [i cre[terea cererii din ]`rile emergente 
[i \n curs de dezvoltare fac apel la mecanisme puter-
nice pentru a asigura noi rute de aprovizionare, 
diversificate [i sigure. Infrastructura de rafinare este 
[i ea o parte esen]ial` a lan]ului de aprovizionare.
Autorităţile trebuie s` conduc` 
prin puterea exemplului
|n fiecare an, autorit`]ile publice cheltuie 16% din 
PIB-ul UE, aproximativ 1.500 miliarde de euro. Nor-
mele privind achizi]iile publice ar trebui s` insiste 
asupra unor condi]ii de eficien]` pentru a spori 
economia de energie [i r`spândirea de solu]ii inova-
toare, \n special \n construc]ia de cl`diri [i \n dome-
niul transportului. Poten]ialul instrumentelor prin 
care poate fi influen]at` pia]a, inclusiv fiscalitatea, 
pentru a spori eficien]a energetic`, ar trebui, con-
form strategiei, s` fie pe deplin exploatat. n

31

• Realizarea unui consum redus de 
energie \n Europa
UE va promova eficien]a energetic` \n 
sectorul transportului [i al construc]iilor,  
ramuri care ar permite semnificative 
reduceri ale consumului. Proprietarii de 
imobile [i chiria[ii vor primi stimulente 
pentru renov`ri [i alte m`suri de economi-
sire a energiei. Guvernele locale [i naţiona-
le vor trebui s` ia \n calcul eficien]a energe-
tic` a produselor [i serviciilor pe care le 
achizi]ioneaz`. |n plus, \mbun`t`]irea sis-
temului de etichetare energetic` \i va im-
pulsiona pe produc`tori s` creeze bunuri 
mai eficiente.

• Crearea unei pieţe cu adevărat 
paneuropene integrate de energie
Vor fi \nl`turate barierele din calea des-
chiderii pie]elor energetice na]ionale. 
Sunt necesare investi]ii \n valoare de 
1.000 de miliarde de euro pentru a fina-
liza o re]ea electric` paneuropean` 
modern`, care ar permite fiecarei ]`ri s` 
furnizeze energie \n orice alt` ]ar`. Pro-
iectele [i finan]`rile destinate moderni-
z`rii [i extinderii re]elei vor deveni priori-
tare. Instala]iile eoliene [i solare din largul 
m`rilor ar urma s` fie mai bine integrate 

\n re]ea, ceea ce ar \ncuraja investi]iile \n 
energie regenerabil`.

• Responsabilizarea consumatorilor
Consumatorii vor putea face compara]ii 
de pre] [i opta pentru alt furnizor. |n plus, 
furnizorii vor avea obliga]ia de a oferi 
informa]ii clare despre facturi.

• Extinderea rolului Europei de lider 
\n domeniul tehnologiilor energeti-
ce [i de inovare
UE va lansa proiecte care vor promova 
eficien]a energetic` \n zonele urbane, \m- 
bun`t`]irea tehnologiilor de stocare a 
energiei electrice, noile tipuri de biocom-
bustibili [i re]elele inteligente (care pot 
distribui curentul electric \n func]ie de 
obiceiurile de consum).

• Consolidarea dimensiunii externe 
a pie]ei energetice a UE
Cre[terea importurilor [i sc`derea pro-
duc]iei interne pun statele membre \n fa]a 
unei concuren]e externe [i mai dure \n 
privin]a aprovizionării cu petrol, gaz [i 
c`rbune. |ntreruperea aprovizion`rii cu 
combustibil din Europa de Est eviden]iaz` 
nevoia unor m`suri coordonate. 

Noua strategie energetic` a Uniunii 
Europene se axeaz` pe cinci priorit`]i:
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SUA vor deveni primul producator  
mondial de petrol \n 2015  

E necesar un angajament sporit al UE 
\n Europa Central` [i de Sud-Est 

Bulgaria vrea s` construiasc` un nou 
reactor nuclear la Kozlodui

Mai multe proiecte energetice, care includ [i 
România, apar pe o list` pentru posibile fonduri UE

E 
conomistul [ef al AIE, Fatih Birol, a declarat \n 
cadrul prezent`rii de la World Energy Outlook din 
Londra c`: „|n 2015, estim`m c` Statele Unite  

vor fi cel mai mare produc`tor de petrol din lume“, conform 
hotnews.ro. AIE spusese anul trecut c` aceast` schimbare, 
generat` de avântul produc]iei de petrol neconven]ional, va 
avea loc \n 2017. SUA, \n prezent al treilea produc`tor mon-
dial dup` Arabia Saudit` [i Rusia, produc circa 8 milioane de 
barili pe zi, cu 50% mai mult decât \n urm` cu cinci ani.

S 
ecretarul de stat MAE pentru afaceri europene, 
George Ciamba, a spus c` este nevoie de un anga-
jament sporit al UE \n Europa Central` și de Sud-

Est, inclusiv cu fonduri, pentru a reduce vulnerabilitatea 
]`rilor din zon` fa]` de dependen]a de o singur` surs` de 
aprovizionare cu gaze naturale, potrivit unui comunicat 
de pres` preluat de Mediafax. Ciamba a spus, \n cadrul 
unui forum pe teme energetice desf`[urat \n Croa]ia, c` 
România acord` aten]ie diversific`rii surselor [i rutelor 
de aprovizionare cu energie, interconect`rii cu statele 
vecine a re]elelor de gaz [i energie electric`, precum [i 
resurselor autohtone neconven]ionale.

A 
flat \ntr-o vizit` la Washington, Ministrul Economiei [i 
Energiei, Dragomir Stoinev a declarat pentru postul public 
de radio din Bulgaria, BNR, c` negociaz` cu gigantul 

energetic american Westinghouse pentru a instala un nou reac-
tor nuclear la centrala de la Kozlodui. |n cazul unui rezultat 
pozitiv, lucr`rile de construc]ie ar putea fi demarate \n 2016, 
dup` aprobarea raportului de c`tre premierul bulgar Plamen 
Oresarski. Urmatorul pas va fi acordarea unui mandat de nego-
ciere companiei Bulgarian Energy Holding (BEH) [i pregatirea 
unui model financiar \n decurs de 6 luni.

C 
omisia European` a inclus mai 
multe proiecte energetice, la 
care particip` [i România, 

\ntre care AGRI [i un gazoduct pe 
traseul Bulgaria-România-Ungaria-
Austria, pe o listă de 250 de „proiec-
te de interes comun“ la nivelul UE, 
care pot beneficia de finan]are total` 
de aproape 6 miliarde euro \n perioa-

da 2014-2020. Astfel, proiectele care 
vizeaz` Azerbaijan-Georgia-România 
Interconnector (AGRI) [i sunt eligibile 
pentru fonduri europene includ gazo-
ductul Constan]a ‒ Arad ‒ Csanadpa-
lota (Ungaria) [i terminalul de gaze 
naturale lichefiate de la Constan]a, 
conform Reuters. AGRI face parte din 
coridorul energetic prioritar Gas East.te
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text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCK

|n România, conceptul de \nc`lzire individual` pe baz` de gaze naturale a cunoscut o cre[tere spectaculoas` 
odat` cu dezvoltarea re]elei de distribu]ie a gazelor naturale. |n ultimii ani, tot mai multe persoane investesc
\ntr-un sistem propriu de \nc`lzire cu centrale termice.

|nc`lzirea
cu centrala termic`

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (18)/2013

A 
rmonizarea legisla]iei din 
Uniunea European` cu 
legisla]ia româneasc` a 
permis accesul facil la 
echipamentele termice 

performante, menite s` ne fac` via]a 
mai u[oar` [i facturile la \nc`lzire mai 
mici. Ast`zi, oferta de echipamente 
termice pentru \nc`lzirea locuin]ei 
este foarte mare [i variat`, astfel \n- 
cât alegerea centralei potrivite este o 
etap` dificil` pentru un cump`r`tor, 
dac` nu are cuno[tin]ele necesare \n 
acest domeniu. Conform unui studiu 
realizat de Ariston [i publicat de site-ul 
romanialibera.ro, românii \[i aleg cen-
trala termic` dup` un sistem de crite-
rii incorect. Ei iau o decizie \n primul 
rând \n func]ie de pre] (37%), marc` 
(23%) [i, \n sfâr[it, \ntr-o pondere mai 

mic`, \n func]ie de perioada de garan- 
]ie [i post-garan]ie (11%) [i ]ara de 
origine (2%).

Pe site-ul www.gdfsuez.ro exist` un 
ghid de alegere a centralei termice 
menit s` r`spund` \ntreb`rilor le-
gate de aceast` problem`.
„Alegerea centralei termice este o 
problemă uşor de rezolvat dacă aveţi 
cunoştinţele necesare \n domeniul 
instalaţiilor termice. Dar cum majori-
tatea dintre noi nu avem aceste 
cunoştinţe, am venit \n sprijinul clien-
ţilor noştri cu un simulator online de 
alegere a centralei termice. Totul este 
uşor dacă dispunem de instrumentele 
necesare, iar simulatorul online este 
unul dintre ele “, m`rturise[te Cristian 
Dobreanu, Specialist Marketing GDF 

SUEZ Energy România.
|nc`lzirea cu central` termic` pe baz` 
de gaze naturale reprezint` una dintre 
cele mai eficiente metode de \nc`lzire 
a locuin]ei. Când ne referim la secto-
rul reziden]ial, mare consumator de 
energie termic`, \nc`lzirea pe baz` de 
gaze naturale permite utilizarea unui 
sistem energetic cu timp de r`spuns 
mic la nevoile utilizatorului. |n acest 
context, randamentul unei centrale 
termice montate \ntr-un apartament 
de bloc este superior altor sisteme de 
\nc`lzire, unde sursa de producere a 
energiei se afl` la mare distan]` de 
locuin]`. |n cazul existen]ei unei cen-
trale termice, pierderile de energie 
care au loc pe traseul de distribu]ie a 
agentului termic sunt evident diminu-
ate datorit` distan]elor mici de la 
surs` la calorifere.

DETALII TEHNICE IMPORTANTE
Centralele termice existente pe pia]a 
din România au diverse principii de 
func]ionare. 
Centrala cu tiraj natural func]io-
neaz` cu o camer` de ardere deschis`, 
astfel \ncât aerul necesar arderii este 
aspirat din \nc`perea unde este ampla-
sat` centrala. Din acest motiv, aceast` 
\nc`pere se prevede cu priz` de aer.
Centrala cu tiraj for]at este prev`-
zut` cu o tubulatur` concentric` de 
tip tub \n tub, cu ajutorul c`reia aerul 
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necesar arderii combustibilului gazos 
este preluat din exteriorul \nc`perii 
unde este montat` centrala. Pentru a 
prelua aerul \n camera de ardere, 
aceasta este etan[`, fapt care face 
posibil` montarea ei \n \nc`peri mici. 
De asemenea, pentru locuin]ele rezi-
den]iale se recomand` centralele mu- 
rale (de perete) cu tiraj for]at, iar 
pentru case, vile cu suprafe]e mari se 
recomand` centralele de pardo-
seal`, deoarece au puteri mai mari, 
ne-cesare pentru a asigura \nc`lzirea 
corespunz`toare a acestor suprafe]e.

CUM DECIDEM ASUPRA
CENTRALEI TERMICE?
|nainte de toate, trebuie s` cunoa[tem 
necesarul termic al locuin]ei, iar acest 
lucru se face de c`tre un specialist \n 
instala]ii de \nc`lzire de la o firm` 
proiectant`. Algoritmul de calcul ]ine 
cont de gradul de izola]ie a locuinţei, 
de orientarea cardinal` [i multe alte 
variabile. Odat` ce am aflat necesarul 
de \nc`lzire a locuin]ei, alegerea cen-
tralei este foarte simpl`. De exemplu: 
dac` din calculul necesarului termic 
rezult` o valoare de 12.000 W, va 
trebui s` alegem o central` de mini-
mum 12 kW. |n cazul \n care nu [tim 
necesarul termic al locuin]ei, la un 
apartament de bloc, trebuie s` ]inem 
seama de urm`toarele aspecte:

- o central` termic` de 24 kW poate 
asigura \nc`lzirea unor suprafe]e de 
pân` la 180 m², cu o baie [i o bu-
c`t`rie;
- dacă avem mai mult de o baie [i o 
buc`t`rie, putem opta pentru o cen-
tral` cu boiler \ncorporat sau pentru 
una mai mare, de 28 kW;
- pentru case mari, vile, pensiuni cu 
suprafe]e de \nc`lz i t  de peste 
200–240 m², se recomand` centrale 
cu puterea de 32 kW [i mai mult.
De asemenea, num`rul de consuma-
tori simultani de ap` cald` este un 
criteriu important de luat \n calcul. Cu 
cât exist` mai mul]i, cu atât puterea 
centralei trebuie s` fie mai mare, 
pentru a furniza necesarul de ap` cal-
d` de consum.

OFERTA GDF SUEZ Energy România DE 
|NLOCUIRE A CENTRALELOR VECHI
Centralele termice mai vechi de opt 
ani \[i pierd din fiabilitate, devenind 
mai pu]in eficiente [i, evident, mai 
costisitoare decât modelele de gene-
ra]ie tehnologic` nou`. Prin urmare, 
GDF SUEZ Energy România, prin Dis-
trigaz Confort, promoveaz` o ofert` 
de \nlocuire a centralei termice vechi 
ce con]ine:
- o central` termic` (model clasic sau 
\n condensare);
- un kit montaj standard;

- un kit evacuare;
- instalarea centralei termice [i a 
kit-urilor men]ionate mai sus;
- punerea \n func]iune (P.I.F.) a 
centralei termice.
Avantajele acestei oferte constau \n: 
- doi ani garan]ie pentru centralele 
termice Immergas sau opt ani garan- 
]ie pentru centralele termice Baxi; 
- doi ani garan]ie pentru manoper` 
instalare central` termic`.
Cei care aleg oferta GDF SUEZ Energy 
România pot opta \ntre plat` integral` 
sau e[alonat` (trei rate: avans 40% [i 
dou` rate a câte 30%) [i beneficiaz` 
de finan]are cu 0% dobând` pentru  
\nlocuirea centralei termice prin Uni-
Credit Consumer Financing.
De asemenea, punerea \n func]iune 
a centralei este gratuit`. Toate infor-
ma]iile sunt disponibile pe site-ul 
www.gdfsuez.ro n

Temperaturile ideale 
pentru locuin]e, \n
func]ie de destina]ie:
– dormitor 20°C 
– camera de zi 20°C 
– buc`t`rie 18°C 
– baie 22°C
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NO{TRI CU UN PACHET DE SERVICII INTEGRATE DE ENERGIE CU SERVICII TEHNICE.”

Aţi afirmat la Conferinţele Oxygen că abordaţi clienţii 
din perspectiva unor parteneriate pe termen lung. Pe 
ce se bazează un astfel de parteneriat? 

C.T.  Relaţiile comerciale de durată se stabilesc \ntre 
parteneri comerciali puternici şi când spun asta 

mă refer la capacitatea clienţilor noştri de a face faţă mediu-
lui concurenţial \n care activează fiecare dintre aceştia.  GDF 
SUEZ Energy România \şi propune s` sprijine fiecare client 
ca acesta s` devină competitiv sau să-şi menţină competiti-
vitatea pe piaţa pe care activează, oferindu-i cele mai bune 
condiţii de furnizare electricitate [i gaze naturale, dar şi 
soluţii tehnice [i de eficienţă energetică. Aparent, GDF SUEZ 
Energy România, \n calitate de furnizor, ar trebui să fie inte-

resat să vândă mai multă energie, dar dacă partenerul nu 
este eficient din punct de vedere al costurilor, acesta nu va 
rezista mult pe piaţă, iar atunci vor avea de pierdut şi clien-
tul, şi furnizorul. De aceea, noi considerăm că parteneriate-
le durabile sunt cele pe termen lung, iar eficienţa energetică 
face parte din elementele unui astfel de parteneriat.

|nţeleg că GDF SUEZ Energy România vrea să fie mai 
mult decât un furnizor de energie pentru clienţii săi. Ce 
beneficii are clientul furnizorului GDF SUEZ Energy 
România \n cadrul acestui parteneriat?

C.T. GDF SUEZ Energy România pune la dispoziţia 
clienţilor săi o ofertă adaptată, care se bazeaz` 

Piaţa concurenţială, criza economică şi necesitatea de a reduce costurile 
de producţie au determinat tot mai multe companii să acorde o mai mare 
importan]` contractelor cu furnizorii de energie şi servicii energetice. 
Despre serviciile oferite de GDF SUEZ Energy România consumatorilor 
industriali din aria middle market am discutat cu Cristian Tudose, Director 
Direcţia Managementul Clienţilor şi Vânzări Middle Market.

interviu realizat de Carol Popa
foto Dan Borzan, Shutterstock

„GDF SUEZ Energy România 
pune la dispozi]ia clien]ilor s`i 
o ofert` adaptata, care poate 
oferi predictibilitate asupra 
consumurilor de energie“
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pe predictibilitate asupra consumurilor de energie. Noi 
pornim de la prezumţia că orice client poate fi un partener 
al nostru pe termen lung şi abordăm toate aspectele ener-
getice unitar. Astfel, prin condiţiile generale de furnizare, 
simplificăm gestionarea afacerii din punct de vedere ener-
getic, oferind electricitate [i gaze naturale. Folosim experi-
enţa dovedită a unui lider mondial \n furnizarea de energie 
şi dovedim flexibilitate \n negocierea contractelor. Devenind 
partener cu GDF SUEZ Energy România, clientul are garan-
ţia colaborării cu o echipă de specialişti dedicaţi, care pot 
oferi consiliere ante şi post contractare.

Prin ce se diferenţiază oferta de servicii furnizate clienţi-
lor de c`tre GDF SUEZ Energy România?

C.T. GDF SUEZ Energy România propune clienţilor o 
ofertă integrat` ce are ca atuuri principale siguran-

ţa şi predictibilitatea. Grupul GDF SUEZ este lider pe plan 
internaţional \n domeniul furnizării de servicii energetice 
individualizate, adaptate la cerinţele şi nevoile fiecărui client 

\n parte. |n România, GDF SUEZ Energy România oferă clien-
ţilor săi din segmentul middle market  transparenţă \n negoci-
erea contractelor, prin adaptarea acestora la nevoile compa-
niei, flexibilitate la nivelul duratei contractelor de furnizare a 
energiei, precum şi servicii tehnice conexe.
Pe plan intern, pachetul nostru de servicii include managemen-
tul de cont al clientului printr-un account manager, suport 
dedicat şi asistenţă oferită de consultanţii noştri specializaţi 
(la dispoziţia clienţilor), factura centralizată sau factura deta-
liată pe puncte de consum, Agenţia online (prin care se oferă 
posibilitatea vizualizării online a facturilor şi monitorizarea 
istoricului de consum), dar şi tot pachetul de servicii tehnice 
furnizate la cerere.

Ce fel de servicii tehnice pot solicita clien]ii din partea 
GDF SUEZ Energy România?

C.T.  Venim \n \ntâmpinarea partenerilor noştri cu un pachet 
de servicii tehnice de proiectare, consultanţă implemen-

tare şi mentenanţă, un pachet de servicii tehnice complexe, ce 
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acoperă toată gama de servicii necesară clientului. Dintre cele mai 
solicitate servicii tehnice oferite sunt cele de proiectare instalaţii, 
revizii şi verificări tehnice, construcţii şi montaj instalaţii aparente 
de gaze naturale, montaj echipamente de siguranţă. Companiile 
apelează la noi pentru aceste servicii deoarece beneficiază de o 
calitate controlată şi garantată de GDF SUEZ Energy România. 

|n ce direcţie este dezvoltată oferta de consultanţă 
privind eficienţa energetică? 

C.T.  Vasta experienţă a  companiilor ce fac parte din 
GDF SUEZ [i care pot oferi consultanţă, dar şi soluţii-

le complexe dedicate pentru eficienţa energetică sunt unele 
dintre atributele prin care reuşim să atragem noi clienţi către 
serviciile oferite de noi. Mă refer la soluţii pentru siguranţă, prin 
instalarea unor aparate de măsură şi control, şi la soluţii de efi-
cienţă energetică, incluzând aici: auditul energetic, implementa-
rea soluţiilor de eficientizare propuse prin acest audit, dar și 
soluţii de finanţare a investiţiilor realizate pentru creşterea 
eficienţei energetice.
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Domnule Speckmann, de când face 
parte Proenergy Contract Installati-
ons din Grupul GDF SUEZ?

N.S. 
Proenergy face parte din 
Grupul GDF SUEZ de la sfâr-

şitul anului 2010. Companiile naţionale 
Proenergy din Germania, Austria, Unga-
ria şi România sunt parte a Cofely Ger-
mania, care la rândul său aparţine divizi-
ei Grupului Energy Services a GDF SUEZ. 
|n Germania suntem cunoscuţi din 2010 
şi sub numele de Cofely. Cofely este 
reprezentat \n prezent \n peste 30 de 
ţări, iar \n Europa este Nr. 1 \n eficienţă 
energetică şi protec]ie a mediului.

Care sunt cele mai importante \ntre-
bări pe care vi le adresează clienţii 
dumneavoastră \n prezent?

N.S. 
Se ajunge foarte des la \n- 
trebarea: Cum pot fi reduse 

\n mod vizibil şi cât mai sustenabil cos-
turile de energie suportate de clienţi? 
Costurile cu energia, respectiv preţurile 
energiei, s-au detaşat \n mod clar \n 
ultimii ani de creşterea economică şi s-a 
declanşat creşterea generală a preţuri-
lor \n Europa, indiferent de graniţele 
naţionale, astfel \ncât grupuri diferite de 
clienţi resimt o presiune tot mai mare 
de a acţiona.
Cu cât este mai mare ponderea costu-
rilor cu energia \n valoarea adăugată a 
unei societ`]i comerciale sau, \n plus, 
costurile de administrare a proprietăţi-
lor, cu atât este mai urgentă problema 
reducerii costurilor cu energia. 
Alte \ntrebări se concentrează pe utili-
zarea energiilor regenerabile. |n special 
\n România există, de exemplu, şanse 

mari de utilizare a energiei din bioma-
să. Biomasa este disponibilă la nivel 
local, astfel este perfect adecvată con-
diţiilor cadru de gestionare energetic` 
pentru  reducerea costurilor cu ener-
gia. Tot mai mult, utilizarea de energii 
regenerabile devine şi o problemă de 
imagine (a companiei).
Proenergy este la dispoziţia clientului ca 
partener specialist \n probleme privind 
eficienţa energetică şi de protec]ie a 
mediului. Sunt posibile multiple forme 
de colaborare, pornind de la ofertele de 
analiză şi consiliere cu privire la măsu-
rile tehnice de optimizare — la cerere cu 
garanţii de economii — până la soluţii 
descentralizate de alimentare cu energie.

Proenergy este o companie de 
prestări servicii pentru Energie-
Contracting-
Services. Ce 
se \nţelege 
prin aceasta?

N.S. 
B a z a 
pent ru 

Energie-Contrac-
ting este partene-
riatul de lungă du-
rată \ntre client şi 
prestatorul de servi-
cii. |n calitate de con-
tractant, Proenergy 
dezvoltă, \n strânsă 
colaborare cu clien-
ţii, soluţii individuale 
pentru sisteme de 
alimentare moder-
ne şi eficiente din 
punct de vedere 

energetic şi ulterior le implementează. 
Proenergy este responsabilă \n mod 
regulat pentru planificare, implemen-
tare, finanţare şi \ntreţinere. Obiectul 
acordului de prestare servicii const` 
\n livrarea de c`ldur`, frig, abur, aer 
comprimat etc., fiecare \n funcţie de 
cerinţele clienţilor. Prin acest con-
tract este garantată respectarea efi-
cienţei instalaţiilor. 
|n plus, este posibil să se garanteze 
un consum redus de energie. Pentru 
clienţi, externalizarea responsabilităţii 
oferă un grad ridicat de siguranţă a 
planificării şi minimalizarea riscurilor, 
costurile cu energia fiind optimizate 
pe termen lung. 
|n acelaşi timp, \n cadrul Contracting-
ului, modernizarea asigur` cre[terea 
valorii de utilizare a propriet`]ii. n

ZOOM
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text PrOenergy foto SHUTTerSTOCK, PrOenergy

Proenergy ofer` solu]ii de eficientizare \n domeniul energetic [i asigur` proiectarea, furnizarea de 
echipamente, instalarea și mentenanța acestora, precum și finanțarea  \ntregului proiect, oferind astfel 
clienților s`i posibilitatea gestion`rii optime a cheltuielilor cu energia.

Proenergy Contract 
Installations România
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Eficienţă energetică \n practic`
Proiect de eficien]` energetic` la Universitatea din Timişoara
Cererile clienţilor: 
     Reducerea consumului de energie
     Reducerea costurilor cu energia 

Soluţia Proenergy  

41

|n cadrul unui contract pentru 5 ani, a 
fost convenită implementarea unei 
soluţii de optimizare pentru alimenta-
rea cu energie termică a unei clădiri 
universitare mari. Soluţia contractată a 
inclus, pe lângă implementarea tehnică, 
[i finanţarea, \ntreţinerea şi, \n special, 

monitorizarea energetică. Această mo-
nitorizare funcţionează conform stan-
dardului internaţional ISO 50001 \n 
vigoare (managementul energiei), care 
asigură urmărirea şi realizarea obiecti-
velor de economisire după principiul 
unui proces continuu de \mbunătăţire. 

|n graficul de mai jos sunt reprezentate 
rezultatele (consum şi economie). 
Implementarea tehnică a avut loc \n 
anul 2011. |n timpul sezonului cald din 
2011/2012, au fost efectuate optimi-
zări suplimentare, \n special la tehnolo-
gia de automatizare.

Funcţionarea din punct de vedere tehnic este monitorizată de la distanţă, astfel \ncât, pe lângă controlul energiei, să fie 
asigurată pe deplin şi eficienţa energetică a alimentării cu energie termică. 
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ISTORIA ENERGIEI

I
storia exploat`rii gazului natural pe teritoriul României 
nu este neap`rat una scurt`, ci mai curând una foarte 
bogat` [i intens`, ]inând cont c` doar de aproximativ 
250 de ani \ncoace gazul a \nceput s` fie exploatat 
serios la nivel mondial. Dar progresul \nregistrat \n 
aceast` perioad` de 100 de ani de exploatare româ-
neasc` este unul spectaculos [i a reu[it s` situeze ]ara 

noastr` pe o pozi]ie superioar` \n topul statelor cu resurse 
valorificabile.

PU}IN~ ISTORIE
|nc` din cele mai vechi timpuri, au fost observate emana]ii de 
gaz natural prin fisuri ale scoar]ei terestre \n diverse regiuni 
ale lumii, dar utilizarea puterii lor calorice a fost \ntâmpl`toare. 
|n Antichitate, aprinderea acestora, cauzat` de desc`rc`rile 
electrice din timpul furtunilor, i-a determinat pe cei ce tr`iau 
\n acele vremuri s` le considere „focuri sfinte“ sau „focuri ve[-
nice“. Momentul de \nceput al industriei moderne de gaze, 
naturale este considerat unul istoric [i a avut loc \n anul 1821, 
când, \n Statele Unite, s-a constatat c` o fântân` s`pat` de 
William Hart \n Fredonia, Pennsylvania, producea gaze cu 
putere caloric`. Acestea au fost captate [i transportate printr-un 

sistem de conducte \n tot or`[elul Fredonia, pentru ilumi-
narea str`zilor [i a multor locuin]e. Aproximativ \n aceea[i 
perioad`, este consemnat` [i \nceperea exploat`rii pe 
B`trânul Continent, primele emana]ii de gaz natural fiind 
observate [i captate \n Austria, \n anul 1844, undeva \n 
apropierea G`rii de Est din Viena.

PRIMUL PAS ROMÂNESC, PRIMA PREMIER~ EUROPEAN~
Exploatarea româneasc` a \nceput pe 22 aprilie 1909, la S`r-
m`[el, jude]ul Mure[, când a fost pus` \n func]iune Sonda 2 
S`rm`[el, pentru a g`si s`ruri de potasiu. |n locul acestora, pe 
sond` a ap`rut gaz, infiltrat \n straturile superioare prin [ase 
guri de crater, de la adâncimi de peste 300 de metri, iar erup- 
]ia de gaze ini]iat` atunci a declan[at un incendiu spectaculos. 
Inginerii români au intuit importan]a descoperirii [i cinci ani 
mai târziu, \n 1914, inaugurau prima conduct` de transport a 
gazelor, cu diametrul de 153 mm, ce acoperea o distan]` 
de 55 km, de la S`rm`[el la Turda. Dup` doi ani, \n 1916, dând 
dovad` de ingeniozitate tehnic` deosebit` [i folosind solu]ii 
inedite pentru acei ani, gazul a fost folosit \ntr-o re]ea stradal`, 
iar Turda a fost primul ora[ din Europa cu str`zile iluminate cu 
gaze naturale.

42

România, primul exportator european 
de gaze naturale
Cu mai mult de un secol \n urm`, la S`rm`[el, \n jude]ul Mure[, un 
incident f`cea s` fie identificat` o uria[` pung` de gaz natural [i 
România s` porneasc` pe un drum spectaculos, cu descoperiri teh-
nologice, inven]ii [i premiere. |n urma descoperirii unuia dintre cele 
mai bogate z`c`minte de gaze ale lumii din acea perioad`, România 
va deveni prima ]ar` exportatoare de gaze naturale din Europa.

text AdRIAN C|l}AN foto SHUTTERSTOCK
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PE PRIMUL LOC
|nc` din 1915, la un an dup` deschide-
rea conductei de transport, ia fiin]` 
prima societate din Europa, UEG (Unga-
rische Erdgas Gesellschaft), care are ca 
obiect de activitate exclusiv exploata-
rea, forarea, transportul [i distribuirea 
gazelor naturale din bazinul transilvan. 
O alt` premier`, de data aceasta „ling-
vistic`“, este dat` de faptul c`, la 
\nceputul aceluia[i secol, a luat fiin]` 
Asocia]ia româno-american` de Gaz 
(ARAGAZ). Aceasta a scos pe pia]` o 
ma[in` de copt cu gaz ce a cunoscut un 
succes teribil [i care avea imprimat pe ea 
logo-ul produc`torilor: Aragaz. Astfel a 
r`mas [i s-a comunizat \n limba român` 
substantivul aragaz, cel pe care \l folo-
sim cu to]ii [i care \nseamn` ma[in` de 

g`tit cu gaz. |n timpul celui de al Doilea 
R`zboi Mondial, produc]ia româ-
neasc` de gaz natural s-a aflat sub 
controlul companiilor cu capital str`in, 
ini]ial germane [i apoi din fosta Uniune 
Sovietic`, iar dup` 1950, când a intrat 
\n func]iune Planul de Stat Unic, deve-
nit apoi planul cincinal, România a fost 
prima ]ar` exportatoare de gaze natu-
rale din Europa atunci când, \n anul 
1959, a exportat gaze \n Ungaria. |n 
1958, s-a construit [i primul depozit de 
\nmagazinare a gazelor naturale, la Ilim-
bav, lângă Sibiu, apoi \n 1965, istoria 
tehnicii va ad`uga o nou` premier`: 
România devine prima ]ar` european` 
care a reu[it construirea unei sta]ii de 
comprimare a gazelor pe traseul unei 
conducte magistrale. De altfel, \n 1969, 
România se situa pe locul al patrulea \n 

lume \n privin]a produc]iei de gaz metan, 
extr`gând [i exploatând un procent de 
2,54% din produc]ia mondial`.
PERSPECTIVE CONTEMPORANE
La ora actual`, z`c`mintele de gaze 
naturale de care dispune România, 
aflate \n cea mai mare parte pe terito-
riul jude]ului Mure[, sunt estimate la 
circa 185 miliarde de metri cubi, iar 
produc]ia actual` acoper` aproape 
70% din consumul intern [i asigur` 
40% din consumul total de energie al 
]`rii. Restul de 30% din consum este 
acoperit din import, punctele de acces 
ale magistralelor de gaze naturale fiind 
sta]iile construite la Isaccea, \n jude- 
]ul Tulcea, [i Medie[ul Aurit, \n jude]ul 
Satu Mare, iar sursele acestor impor-
turi pe perioada 2009 — 2025 sunt 

Federa]ia Rus`, Iranul, Egiptul [i z`-
c`mintele din zona M`rii Caspice. De 
altfel, istoria energeticii consemneaz` 
c` Rusia a fost [i r`mâne [i \n acest 
moment cea mai mare produc`toare 
de gaze naturale din lume, extrac]iile 
sale \nsumând circa 2.689 miliarde 
metri cubi, ceea ce reprezint` peste 
22% din produc]ia mondial`. Federa- 
]ia Rus` este urmat` de Statele Unite 
ale Americii, cu 20%, [i Canada, cu 
aproape 7% din produc]ia total` de gaz 
a lumii, dar cercet`rile geologice [i 
forajele au identificat, \n ultimul dece-
niu al secolului 20, z`c`minte impor-
tante [i \n locuri precum Qatar, \n 
Peninsula Arabiei, \n Siberia [i \n Iran, 
precum [i, avantaj România, \n adân-
cul platoului continental românesc al 
M`rii Negre. 

MIC~ ENCIClOPEdIE ENERGETIC~

|n 2011, \n Italia a fost inaugurat` prima auto-
strad` cu panouri solare din lume, \ntre Catania [i 
Siracusa, pe o distan]` de 30 de kilometri. Panou-
rile fotovoltaice instalate alimenteaz` \n totalitate 
cu energie ecranele, tunelurile [i echipamentele 
electrice, economisind echivalentul a 10.000 de 
tone de emisii de CO₂. Tot atunci, a fost anun]at` 
\n premier` absolut` inventarea lui Nano Light, 
becul ultraeficient, care folose[te doar 12 W de 
energie electric`, \ns` genereaz` aceea[i cantita-
te de lumin` ca un bec incandescent de 1.000 W. 

2016 este considerat anul \n care Statele Unite ale 
Americii vor \ncepe s` exporte [i gaz natural liche-
fiat, schimbând astfel, pentru urm`toarele decenii, 
felul \n care pie]ele energetice se manifest`. Din 
acela[i an, China va ocupa locul Americii de cel mai 
mare importator de petrol al lumii, c`ci, potrivit 
prognozelor, factura sa de petrol va ajunge la 500 
de miliarde dolari pân` \n 2020, iar cea a america-
nilor va sc`dea de la maximumul de 335 de miliarde 
dolari, \n 2008, la 160 de miliarde dolari, \n 2020.

|n 2012, Estonia a fost prima ]ar` din lume de clarat` 
auto-suficient` energetic datorit` [is turilor bitumi-
noase, devenind ]ara cu cel mai ridicat grad de in de-
penden]` energetic` din Uniunea Euro pean ̀ . Mica 
republic` baltic` \[i acoper` peste 90% din necesarul 
de ener   gie cu [isturi bituminoase, minerale com  bus-
tibile care con]in kerogen [i elibe rea z` pe trol când 
sunt \nc`lzite, scrie „The Telegraph“. Mineralul este 
diferit de petrolul de [ist extras \n cantit`]i mari \n 
Statele Unite ale Amercii [i \n Ma rea Britanie prin 
controversata metod` a fractur`rii hidraulice.

„Autostrada Soarelui“

Gaz american

Estonia, \n topul energetic 
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GDF SUEZ Energy România este un actor energetic implicat \n comunit`]ile \n care \[i desf`[oar` activitatea 
[i, \n calitate de membru al acesteia, \n]elegem s` avem o anumit` responsabilitate [i o implicare constant` \n 
via]a comunit`]ii. |n urma unui dialog permanent cu reprezentan]ii locali, reu[im s` identific`m problematicile 
importante [i relevante care se petrec \ntr-o comunitate [i, cu ajutorul partenerilor no[tri, \ncerc`m s` le 
aducem un r`spuns concret [i prompt. Iat` cele mai importante proiecte demarate \n 2013!

44

PENTRU COMUNITATE

Proiectele CSR ale

GDF SUEZ 
Energy România: 
2013

text SIMONA GEORGESCU foto GDF SUEZ Energy România
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GDF SUEZ Energy România a semnat 
un parteneriat cu Habitat for Humanity 
și SOS Satele Copiilor
Pe data de 24 septembrie 2013, GDF SUEZ 
Energy România, Funda]ia GDF SUEZ, Habi-
tat for Humanity România [i SOS Satele 
Copiilor au semnat un parteneriat pentru 
sus]inerea programului social „Totul \ncepe 
acas`“. Parteneriatul const` \n dezvoltarea 
unui program de \mbun`t`]ire a eficien]ei 
energetice pentru casele sociale din cadrul 
SOS Satele Copiilor, cl`diri ce se afl` 
momentan \ntr-o stare avansat` de degra-
dare. Proiectul se va derula pe o perioad` 
de doi ani (2013-2014) [i r`spunde nevoii 
crescute de \mbun`t`]ire a condi]iilor de 
locuit [i de \nv`]are pentru cei 134 de bene-
ficiari: copiii din cadrul SOS Satele Copiilor, 
p`rin]i sociali [i asisten]i maternali c`re \[i 
desf`[oar` activitatea \n acest centru. 
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|n luna noiembrie, GDF SUEZ Energy Româ-
nia, \n parteneriat cu Asocia]ia D`ruie[te 
Via]`, au demarat programul ,,Energie 
pentru o şansă la viaţă“ \n beneficiul Insti-
tutului Clinic Fundeni din Bucure[ti. 

Programul „Energie pentru o [ans` la via]`“ 
vizează crearea unui centru regional de 
diagnosticare \n profunzime a cancerului de 
sânge la copii şi adulţi \n cadrul Institutului 
Clinic Fundeni. Programul are durata de un 
an şi implică o contribuţie financiară de 
375.000 de euro din partea GDF SUEZ 
Energy România. 

,,Energie pentru o şansă la viaţă“ are drept 
obiectiv \mbunătăţirea indicatorilor de supra-
vieţuire \n bolile hemato-oncologice la copii 
şi adulţi, respectiv creşterea ratei de supra-
vieţuire de la 50% la 80%. 
|n cadrul proiectului va fi susţinut financiar 
Programul de Diagnostic şi Tratament al 
pacienţilor cu leucemii acute şi alte tipuri de 
cancer limfatic, respectiv dezvoltarea infras-
tructurii de diagnostic prin achiziţionarea a 
două echipamente performante care vor 
ajuta la o mai bună diagnosticare şi monito-
rizare a cancerelor de sânge. Astfel, labora-
toarele de Citogenetică şi de Imunofenotipa-
re ale Institutului Clinic Fundeni vor fi dotate 
cu două echipamente moderne: un sistem 
de cariotipare automată şi un analizor auto-
mat de citometrie \n flux. 

|n România, \n lipsa unui registru naţional 
al bolnavilor de cancer, numărul copiilor 
bolnavi de cancer de sânge (leucemie sau 
alte cancere limfatice) este estimat la circa 
5.000, iar anual se \nregistrează alte 500 
de cazuri noi. 

„Am ales să susţinem proiectul «Energie 
pentru o şansă la viaţă» pentru că sănătatea 
este un element indispensabil al prosperită-
ţii unei ţări şi o condiţie pentru o dezvoltare 
susţinută \n viitor. Institutul Fundeni este 
astăzi o referinţă de profesionalism \n dome-
niul medical, iar investiţia \n aceste echipa-
mente medicale va pune şi mai bine \n 
valoare priceperea şi dedicarea echipei de 
specialişti, contribuind la \mbunătăţirea 
actului medical de care vor beneficia pacien-
ţii“, a declarat Eric Stab, Preşedinte Director 
General GDF SUEZ Energy România. 

„La acest moment, lipsa facilităţilor pen-
tru un diagnostic şi un tratament corect 
face ca şansa la viaţă a pacienţilor cu 
leucemie şi alte tipuri de cancer de sânge 
să scadă. La \nceputul anului 2013, am 
dat \n folosinţă un compartiment nou de 
transplant pentru copii, cu 6 camere ste-
rile \n cadrul Institutului Clinic Fundeni. 
La acestea s-au adăugat 4 camere sterile 
şi modernizarea compartimentului de 
transplant adulţi. Acest proiect, pe lângă 

altele realizate de noi, \n valoare de peste 
2 milioane de euro, au fost posibile cu 
implicarea companiilor şi a oamenilor de 
bine din România. Implicarea GDF SUEZ 
Energy România \nseamnă nu doar creş-
terea şansei la viaţă pentru pacienţii 
bolnavi de cancer, ci şi speranţa noastră 
că vom ajunge din urmă statisticile pozi-
tive internaţionale“, a declarat Carmen 
Uscatu, Preşedintele Asociaţiei Dăruieşte 
Viaţă. 
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Energie pentru o șansă la viață
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|n ultima sâmb`t` din septembrie 2013, 
peste 250 de angaja]i ai GDF SUEZ 
Energy România s-au mobi l i zat 
\mbr`cându-se \n roz [i au participat la 
cursa Casiopeea, care promoveaz` 
beneficiile mi[c`rii pentru o via]` 
s`n`toas` [i care urm`re[te s` strâng` 
fonduri pentru achizi]ionarea de proteze 

destinate femeilor care au suferit de 
cancer la sân. Adul]ii care au participat 
la curs` au primit un voucher pentru o 
ecografie mamar` [i un consult de 
obstetric`-ginecologie gratuite la clini-
cile Anima, [tiut fiind faptul c` preven]
ia este esen]ial` pentru o via]` 
s`n`toas` [i echilibrat`.

Edi]ia a 11-a a Festivalulului Olimpic 
a l  T ineretu lu i  European s -a 
desf`[urat \n Bra[ov, Râ[nov, Pre-
deal, Cheile Gr`di[tei - Fundata, \n 
perioada 17-22 februarie. La cel 
mai mare eveniment sportiv pentru 
tineret organizat \n România au 
participat 900 de sportivi [i 600 de 
membri ai delega]iilor din 45 de 
]`ri. Participan]ii s-au \ntrecut \n 

cadrul celor opt probe sportive: 
Schi Alpin, Schi Fond, Biatlon, 
Hochei pe ghea]`, Patinaj Artistic, 
Patinaj Vitez`, S`rituri cu schiurile 
[i  Snowboarding. România a 
câ[tigat trei medalii la FOTE 2013: 
argint la Biatlon, prin Dorottya 
Buzia[, aur [i argint la Patinaj vitez` 
short track, \n probele de 1000 
respectiv 500 m, prin Emil Imre.

Casiopeea, crosul luptei
\mpotriva cancerului la sân

GDF SUEZ Energy România, sponsor pincipal 
al Festivalului Olimpic al Tineretului European

GDF SUEZ Energy 
România a sus]inut, \n 

calitate de Sponsor 
principal, Festivalul 

Olimpic al Tineretului 
European (FOTE), 

reiterându-[i angaja-
mentul de a promova 
valorile olimpismului 

[i beneficiile sportului 
pentru formarea 

tinerilor.
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Colabor`m cu „Chance for life“
Cu o zi \nainte de 1 iunie 2013, GDF SUEZ 
Energy România a adus zâmbetul pe chi-
purile a peste 200 de copii din comuna 
Gemenele, jude]ul Br`ila, unde se afl` [i 
primul parc eolian al comaniei. 
|mpreun` cu prietenii no[tri de la funda]
ia „Chance for life“, al`turi de care 
desf`[ur`m [i programul „|ntâlnire cu 
energia“, am creat un eveniment special 

pentru copiii din Gemenele: activit`]i 
creative, jocuri, premierea celor mai 
talenta]i copii la pictur`. 
Copiii s-au bucurat de o zi deosebit`, 
precum [i de cadouri care s` le stimuleze 
creativitatea. La eveniment au participat 
atât profesorii, cât [i autorit`]ile locale, 
care au primit cu mult` c`ldur` vizita 
noastr`. 

GDF SUEZ Energy România a \nceput 
produc]ia de energie verde la finalul anu-
lui trecut, dup` darea \n folosin]` a primu-
lui s`u parc eolian din comuna Gemenele. 
Parcul are o capacitate de 48 MW [i 21 
de turbine instalate, care au \nregistrat 
un vârf   de produc] ie \n aceast` 
prim`var`. 

Pe 19 octombrie a avut loc primul eveniment de volun-
tariat \n cadrul parteneriatului „Totul \ncepe acas`“, prin 
care GDF SUEZ Energy România sus]ine, al`turi de 
Habitat for Humanity, reabilitarea caselor din SOS Sate-
le Copiilor. O echip` de 25 de voluntari ai GDF SUEZ 
Energy România au depus un efort sus]inut, activit`]i 
diverse (de la transport de moloz la demontat mobil` [i 
tocuri de u[i) [i s-au bucurat de momente pl`cute petre-
cute al`turi de copiii din SOS, clipe de solidaritate tr`ite 
al`turi de colegii pe care i-au descoperit [i altfel. Datorit` 
implic`rii lor, copiii din dou` dintre casele din cadrul SOS 
Satele Copiilor vor petrece S`rb`torile \ntr-un c`min mai 
cald [i primitor. Ac]iunile de acest gen vor continua [i \n 
prim`vara anului 2014.

Colegii noștri, voluntari alături 
de Habitat for Humanity
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CONFERIN}A OXYGEN
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Anul acesta, pe 17 octombrie, la Hotel Radisson Blue din Bucure[ti, a avut loc evenimentul devenit deja o 
tradi]ie pentru clien]ii business ai GDF SUEZ Energy România: Conferin]a Oxygen. Invitatul principal al acestei 
edi]ii a fost celebrul cosmonaut român Dumitru Prunariu, care ne-a vorbit despre spa]iu [i provoc`rile sale.

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (18)/2013

A 
nul acesta, conferin]a Oxygen a fost moderat` de Ama-
lia Enache, care a reu[it s` creeze o atmosfer` pl`cut` 
[i destins` pentru to]i participan]ii. Conferin]a a fost 
deschis` de Eric Stab (Pre[edinte Director General GDF 
SUEZ Energy România), care a vorbit despre investi]iile 
grupului GDF SUEZ \n România [i provoc`rile actuale ale 

pie]ei locale. Programul conferin]ei a continuat cu prezent`rile lui 
Cristian P`un (Prof. univ. dr. Academia de Studii Economice [i Director 
Executiv SOREC) [i Radu Soviani (Jurnalist [i Purt`tor de cuvânt ASF) 
despre a[tept`rile economice de la anul 2014. La pupitru s-au mai aflat 
Amaury Lamarche (GDF SUEZ Energy România), Gabriel Florea (GDF 
SUEZ Energy România), Nicolae Roman (Automobile Dacia), R`zvan 
Grecu (GDF SUEZ Energy România), Cristian Tudose (GDF SUEZ Energy 
România), Frederic Bellon (Distrigaz Confort), Cristian Popescu 
(COFELY Building Services & Maintenance), Ana-Maria Ivan (TRACTEBEL 
Engine-ering). Conferin]a a fost \ncheiat` cu prezentarea invitatului speci-
al Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut român care a călătorit \n spa]iu. 

Conferin]a OXYGEN
Edi]ia a VI-a

text SIMONA GEORGESCU foto DAN BORZAN

Dumitru Prunariu, invitat special al Conferin]ei Oxygen

|n cadrul evenimentului, participan]ii au 
fost invita]i s`-[i manifeste punctul de 
vedere printr-un sistem de vot inedit

48-57 Conferinta Oxygen.indd   48 29/01/2014   16:33



49

Radu Soviani (jurnalist [i  
purt`tor de cuvânt ASF)

Gabriel Florea (Director Direc]ia Mari 
Clien]i GDF SUEZ Energy România)

Nicolae Roman (șef Serviciu 
Gestiune [i Asisten]` Tehnic`,  
Departamentul Energie  
Fluide [i Igien` Industrial`,  
Automobile Dacia)Amalia Enache (Moderatorul conferin]ei)

Ana-Maria Ivan (Director Strategie 
TRACTEBEL Engineering)

Cristian P`un (Prof. univ. dr. Academia de Studii 
Economice [i director executiv SOREC)

R`zvan Grecu ({ef Serviciu Strategie 
GDF SUEZ Energy România)

Cristian Tudose (Director Direc]ia 
Managementul Clien]ilor [i Vânz`ri 
Middle Market GDF SUEZ  
Energy România)

Eric Stab (Pre[edinte Director  
General GDF SUEZ Energy România)

Cristian Popescu (Director General  
COFELY Building Services & Maintenance)

Radu Soviani, Gabriel Florea,  
Amaury Lamarche, Eric Stab

Frederic Bellon (Director  
General Distrigaz Confort)

Amaury Lamarche (Director 
Energy Management GDF SUEZ 
Energy România)

48-57 Conferinta Oxygen.indd   49 29/01/2014   16:33



CONFERIN}A OXYGEN

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (18)/2013

50

Conferin]a Oxygen este un eveniment business-to-business, de networking, dedicat top managementului celor mai importan]i 
clien]i ai GDF SUEZ Energy România, iar la edi]ia a VI-a am avut al`turi de noi 164 de invita]i.

Invita]i la Conferin]a 
Oxygen 2013
text SIMONA GEORGESCU foto DAN BORZAN

Mircea Tianu (Zentiva),
Florin Ioni]` Sergiu (GDF SUEZ Energy România), 
Petric` Radu (Zentiva)

Andreea Ianu (Michelin România), Florin Ioni]` Sergiu 
(GDF SUEZ Energy România)

Vl`doi Crinel (GDF SUEZ Energy România), 
Nadia Belu (Universitatea Politehnic` 
Bucure[ti)

Maria Aioanei (GDF SUEZ Energy România), 
Adriana Costea (Eucasting RO)
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Rotaru Silviu (GDF SUEZ Energy România), Mihai Simionescu 
(Coral Construct), Iulian Iatan (Coral Construct), Ru]` Silviu 
Adrian (GDF SUEZ Energy Energy România)

Nicolae Bede (Academia de Poli]ie „Alex. I. Cuza“), 
Ioni]` Sergiu Florin (GDF SUEZ Energy România),  
Ion Sp`taru (Academia de Poli]ie „Alex. I. Cuza“)

Mitricioiu Marcela (GDF SUEZ Energy România), Mircea 
Dumitru Gâ]` (NTN-SNS Rulmenti Sibiu), Albu Valeria (FAVIL), 
Radila Surdu Constantin (GDF SUEZ Energy România)

Diana Grigore (CICOM),  
P`unescu Cristina (GDF SUEZ Energy România), 
Liliana Sanda (SANDEX)

Marilena P\rvu (SC Alfa Hotels), Gherase  
Cristian (GDF SUEZ Energy România)

Eugen B`lan (Electroprecizia), Simona 
Stoenescu (GDF SUEZ Energy România), 
Eugen Niculae (Electroprecizia)

48-57 Conferinta Oxygen.indd   51 29/01/2014   16:33



CONFERIN}A OXYGEN

52

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (18)/2013

Radu Soviani (Autoritatea de Supraveghere 
Financiar`), Stelu]a Iftimie (GDF SUEZ 
Energy România)

George Radu (Universitatea de {tiin]e Agronomice [i Medicin`), 
Florin Ioni]` Sergiu (GDF SUEZ Energy România), 
Marian Preda (Universitatea de {tiin]e Agronomice [i Medicin`)

Roxana Stode (Vest Energo), 
Andreea Cârjaru (GDF SUEZ Energy România), 
Claudia Vl`sceanu (Vest Energo)

Simona Stoenescu (GDF SUEZ Energy România), 
Eugenia V`duva (Griro)

Rotaru Silviu (GDF SUEZ Energy România), 
Liviu Becheanu (Global City Business Park), 
Ruta Silviu Adrian (GDF SUEZ Energy România)

Amalia Enache 
(moderatorul Conferin]ei Oxygen)

Rotaru Silviu (GDF SUEZ Energy România),
Dan Grigore (Auto Cob`lcescu), 
Ru]` Silviu Adrian (GDF SUEZ Energy România)
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Cosmin Buzatu (Domarcons), Duic` Constantin (Domarcons), 
Andreea Cârjaru (GDF SUEZ Energy România), 
Claudiu Marian Paraschiva (Domarcons), Paul Mihai Mircea (Domarcons)

Bogdan Marghitoiu (GDF SUEZ Energy  
România), Daniela {erban (Agrisol)

Monica Ciocia  (GDF SUEZ Energy România), 
Gheorghe Tonciu (Prefab C`l`ra[i)

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

Ni]` Toma (RAM Buz`u), 
Monica Ciocia (GDF SUEZ Energy România),  
Ani[oara Mindoiu (RAM Buz`u), Costel Cozma (RAM Buz`u)

Lingvay Iosif (ICPA-CA),  
Vladoi Crinel (GDF SUEZ Energy România)

Amaury Lamarche (GDF SUEZ Energy România),  
Anca Milu] (Prefab C`l`ra[i), Petre Milu] (Prefab C`l`ra[i),  
Monica Ciocia (GDF SUEZ Energy România), Gabriel Florea (GDF SUEZ Energy România)
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Cristian Dobreanu (GDF SUEZ Energy România),
Dumitru Prunariu, Stelu]a Iftimie (GDF SUEZ Energy 
România), Cotiso Lascu (GDF SUEZ Energy România)

Gheorghe Irimia (Romaero), 
Bogdan Marghitoiu (GDF SUEZ Energy România)

Andreea Cârjaru (GDF SUEZ Energy România), 
Neatu Mihai (Complexul Energetic Oltenia)

Gabriel Florea (GDF SUEZ Energy România), 
Cristian Dandu (GDF SUEZ Energy România), 
Amaury Lamarche (GDF SUEZ Energy România),

Florin Ioni]` Sergiu (GDF SUEZ Energy România),
Ion Ciungu (CET Govora), 

Costel Cârstea (Doosan), 
Monica Ciocia (GDF SUEZ Energy România)
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Stelu]a Iftimie (GDF SUEZ Energy România),  
Dumitru Prunariu

DSC_Ruta Silviu Adrian (GDF SUEZ Energy România), 
Philippe Beke (Ambasadorul Belgiei \n România)

Dobrin Ivanciu (Uztel)

Bogdan Chelu (Pirelli Tyres+Cord),  
Andreea Cârjaru (GDF SUEZ Energy România), 
Toni]` Vasile  (Pirelli Tyres+Cord)

Rotaru Silviu  (GDF SUEZ Energy România),  
C`t`lin Fr`]eanu (UBI France- Ambasada Fran]ei), 
Ruta Silviu Adrian (GDF SUEZ Energy România)

Georgiana Hogas (Cameron), Ionu] Stan (Cameron),  
Bogdan Marghi]oiu (GDF SUEZ Energy România)

Stelu]a Iftimie (GDF SUEZ Energy România),  
R`zvan Grecu (GDF SUEZ Energy România)
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Andreea Cârjaru (GDF SUEZ Energy România), 
Marilena Nu]u (Elpreco)

Elena Rusu (GDF SUEZ Energy România),
Gabriel Florea (GDF SUEZ Energy România)

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

Rotaru Silviu (GDF SUEZ Energy România),
Liliana Decu (TNT România)

Cristian Dobreanu (GDF SUEZ Energy România),
Radu Soviani (Autoritatea de Supraveghere Financiară), 
Stelu]a Iftimie ((GDF SUEZ Energy România),
Cotiso Lascu (GDF SUEZ Energy România)

Elie Feghali (Agrisol),
Daniela {erban (Agrisol)
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Georgiana Reitu (Comech),  
Monica Ciocia (GDF SUEZ Energy România)

Ioni]` Ion Gelu (GDF SUEZ Energy România), 
Andreea Casandra (Eucasting Ro)

Radu Adrian (GDF SUEZ Energy România),  
Sandu Barza (Delta ACM 93)

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

Bogdan Bala[ (Heidi Chocolat),  
Mihai Cretu (Heidi Chocolat),  
Radu Adrian (GDF SUEZ Energy România)
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english summary
The last six years brought us remarkable autumns, 

mostly because they were celebrating energy 

through one of our most important events: The 

Oxygen Conference. This year, it took place at 

Radisson Hotel welcoming more than 160 

guests, with notable speakers discussing 

some of the most striking problems and 

trends on the current energy market. 

Though the level of natural gas production increas-

es rapidly, it still can’t meet the needs of the 

market, an issue to be discussed in our Top Story.

Amaury Lamarche (Head of Energy Manage-

ment at GDF SUEZ Energy Romania) and 

Gabriel Florea (Head of Key Accounts Depart-

ment at GDF SUEZ Energy Romania) both 

stated during the conference that Romania 

still benefitted from the lowest prices for natu-

ral gas, in Europe. But the above mentioned 

advantage of a low price will end as soon as 

the market deregulation will hit the deadline. 

Once this term is here, energy efficiency, one 

of the most debated topics nowadays, is going 

to become a “must have”, not just a “nice to 

have”. And here comes another subject to be 

remembered: the investments in green energy, 

of utmost importance in the coming years, as 

the CEO of GDF SUEZ Energy Romania, Eric Stab, 

underlined in the opening of the conference. 

These topics and many others on various 

interesting subjects are here to bring to your 

attention successful projects, ideas and future 

trends. Enjoy your reading!

Indeed, natural gas production increases its 
level, but it seems it can’t meet the needs of 
a very demanding market. 

The global economy is preparing energy resour-

ces for the revival of industry, but rapid growth of 

demand exceeds the production level of newly 

found resource deposits. According to the data 

published in Key World Energy Statistics 2013 and 

World Energy Outlook by the International Energy 

Agency (IEA), the production of energy resources 

had an average growth of 0.52% in 2012 com-

pared to 2011. Natural gas demand increased its 

level 2.7 times compared to that of electricity, the 

strongest evidence that different industries re-

orient towards this resource. Though recently 

found sources may bring us optimism, only 67% 

of the demand can be co-vered. If similar develop-

ment continues, an imminent and progressive 

increase in prices will happen within the next 20 

years. Under these circumstances, some of the 

largest exporters, such as the Russian Federation, 

Qatar or Norway, will be the main beneficiaries of 

the rising demand for natural gas. These countries 

provide half of the worldwide natural gas exports.  

According to Maria van der Hoeven, Executive 

Director of IEA, Europe’s economic difficulties will 

minimize the importance of natural gas within the 

next 6 years. It is a fact that many factories choose 

to relocate to countries in Western  Africa,  which 

may lead us to the conclusion that smaller indus-

trial companies could appear in Europe. Though 

energy efficiency programs will save money and 

decrease consumption in Europe, the rise in this 

aspect will be spectacular in Africa and South 

America. 

Editorial

Capturing solar power is no longer part of a 
futuristic plan, but a very present way of 
generating not only energy, but responsible 
business models. 

- Inaugurated in March 2013 and located in Abu 

Dhabi, Shams 1 is one of the largest concen-

trated solar power plant in the world (100 MW) 

and the first of its kind in the Middle East. The 

$600 million project is owned by three compa-

nies: Masdar, Abengoa Solar and Total, and it is 

considered an important milestone for the use of 

renewable energy in the respective region. 

CSP plants use heat produced by the sun which is 

then concentrated into beams to produce steam 

and thus power an  energy  turbine.  Its  cooling  

system reduces water consumption as well.

Shams 1 can be considered a vivid example of 

project based on the DESERTEC concept.

- Using a simple, but revolutionary idea starting 

from the solar cells technology, Oxford Photovol-

taics uses special printed materials directly onto 

glass. The solar cell, either transparent or coloured, 

can be easily integrated into the façade of a buil-

ding, for example, thus generating solar energy. 

The technology is also known as Building Inte-

grated Photovoltaics (BIPV).

- Graphene, basically carbon, is a light and flexible 

material which draws attention because of its 

excellent capacity of conducting heat and electri-

city. Combined with photovoltaic cells, it may open 

new possibilities of capturing solar power.

Top Technology

Top Story
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PUNCT DE VEDERE

P
roduc]ia de gaze naturale cre[te \n mod alert, dar nu reu[e[te s` ]i-
n` pasul cu cererea ‒ este tema articolului Top Story. De altfel, \n prezen-
t`rile sus]inute \n cadrul conferin]ei Oxygen, Amaury Lamarche (Di-
rector Energy Management GDF SUEZ Energy România) [i Gabriel 
Florea (Director Direc]ia Mari Clien]i GDF SUEZ Energy România) 

au men]ionat \nc` o dat` c` ]ara noastr` se bucur` de unul dintre cele mai 
mici pre]uri la gazele naturale din Europa. Eficien]a energetic` este, proba-
bil, cel mai dezb`tut subiect din acest moment, [i el se reg`se[te [i \n pagi-
nile acestei edi]ii a revistei. |n cadrul conferin]ei, Nicolae Roman ({ef Serviciu 
Gestiune [i Asisten]` Tehnic` Automobile Dacia), R`zvan Grecu ({ef Serviciu 
Strategie GDF SUEZ Energy România), Cristian Tudose (Director Direc]ia Ma-
nagementul Clien]ilor [i Vânz`ri Middle Market GDF SUEZ Energy România), 
Frederic Bellon (Director General Distrigaz Confort), Cristian Popescu (Director 
General COFELY Building Services & Maintenance) [i Ana-Maria Ivan (Director 
Strategie TRACTEBEL Engineering) au pus accent pe solu]iile de eficien]` energe-
tic` pentru afaceri. Investi]iile \n energia verde sunt cel mai important deziderat 
din anii urm`tori, aspect subliniat [i de Eric Stab (Pre[edinte Director General 
GDF SUEZ Energy România) \n deschiderea conferin]ei, iar articolele noastre 
despre ecologie [i tehnologii de vârf v` vor dezv`lui cele mai interesante proiecte 
\n aceast` direc]ie. Lectur` pl`cut`!

Final de an [i noi provoc`ri

Pentru noi, \n ultimii [ase ani, toamna are loc unul 
dintre cele mai importante evenimente: Conferin]a 
Oxygen. Anul acesta, \n sala Atlas a hotelului Radisson am 
avut al`turi de noi 164 invita]i [i am dezb`tut \mpreun` 
unele dintre cele mai importante probleme ale pie]ei 
de energie, de la acest final de an [i \nceput de 2014, o 
mare parte din acestea constituind [i subiectele acestei 
edi]ii a revistei Oxygen.

Din datele privind 
cre[terea produc]iei 
de gaze naturale \n 
2012, comparativ cu 
2011, furnizate de 
IEA, rezult` c` nu 
exist` o anume zon` 
geografic` \n care s` 
fie semnalate cre[teri 
spectaculoase ale 
produc]iei de gaze 
naturale.

Reducerea consumu-
lui de energie, atât la 
nivelul consumatori-
lor industriali, cât [i 
\n consumul casnic, 
continu` s` reprezin-
te o prioritate la nivel 
european. Valoarea 
investi]iilor [i finan]`-
rilor acordate pentru 
acest domeniu este
\n cre[tere, cu o 
medie anual` de 3%.

FLORINA P|NZARU
Marketing Communication Manager 
GDF SUEZ Energy România
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text SIMONA GEORGESCU foto www. babcockranchflorida.com, SHUTTERSTOCk

Shams \nseamn` soare \n arab`, iar Shams 1 este cea mai mare central` solar` bazat` pe energie solar` 
concentrat` din lume, construit` \n Emiratele Arabe Unite de c`tre un consor]iu arabo-franco-spaniol.

SHAMS 1 
Cel mai mare proiect solar
din Emiratele Arabe Unite

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (18)/2013

C
entrala solar` Shams 1 este 
un proiect de 600 de milioa-
ne de dolari [i se afl` \n 
apropiere de Madinat Zayed, 
localitate situat` la circa 

120 km sud-vest de Abu Dhabi. Ea a 
fost dat` \n func]iune \n prim`vara 
acestui an, pe 17 martie. Fiind cea mai 
mare central` de acest gen din \ntrea-
ga lume, poate s` alimenteze, \n acest 
moment, aproximativ 20.000 de gos-
pod`rii, \n exclusivitate cu electricitate 
provenit` de la soare. 
Acest parc solar este construit \n plin 
de[ert [i este format din lungi [iruri de 
oglinzi parabolice (258.000) [i antene 
parabolice (768), menite s` concentre-
ze radia]ia solar`. Centrala ocup` o 
suprafa]` de 2,5 kilometri p`tra]i 
(adic` o suprafa]` egal` cu 285 de 
stadioane de fotbal) [i are o capacitate 
de 100 de megawa]i. „Shams 1 este o 
central` electric` ce func]ioneaz` pe 
baza tehnologiei energiei solare con-
centrate. Este cea mai mare central` 
de acest fel din lume [i prima \n Orien-
tul Mijlociu“, declara Sultan al-Jaber, 
directorul proiectului, la inaugurare. 
Speciali[tii sus]in c`, \n acest fel, \n 
fiecare an, centrala va salva mediul \n- 
conjur`tor de dioxidul de carbon elibe-
rat, de exemplu, de 15.000 de ma[ini. 
„Shams 1 este primul pas dintr-un plan 
strategic prin care se urm`re[te diver-
sificarea surselor de energie \n Abu 
Dhabi. Prin includerea energiei ecolo-

gice [i a energiei nucleare, centrala va 
produce 7% din produc]ia de electrici-
tate a Abu Dhabi din surse de energie 
regenerabile“, sus]ine Sultan al-Jaber. 
Pentru c` Abu Dhabi este una dintre 
cele mai bogate regiuni \n petrol din 
Arabia Saudit` (\ntr-un clasament rea-
lizat \n anul 2012 de Organiza]ia }`rilor 
Exportatoare de Petrol, Emiratele 
Arabe Unite ocup` locul [ase \n topul 
]`rilor cu cele mai mari rezerve de 
petrol din lume, cu 97,8 miliarde de 
barili), ar putea p`rea pu]in ciudate 
aceste investi]ii \n surse alter-
native de energie, dar 
autorit`]ile arabe 
sus]in c` \[i 
doresc 
ca 
  

]ara lor s` joace un rol important \n 
acest domeniu la nivel mondial: „Inau-
gurarea lui Shams 1 este un progres 
major pentru energia regenerabil` 
din Estul Mijlociu. Shams 1 
reprezint` o etap` semnifica-
tiv`, \n condi]iile \n care 
energia regenerabil` 
demonstreaz` c` 
poate furniza 
electri-
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C
onform datelor \nregistrate 
pentru anul 2012, publicate \n 
documente le  Key  Wor ld 
Energy Statistics 2013 [i 
World Energy Outlook de c`tre 
Agen]ia Interna]ional` pentru 

Energie (IEA), produc]ia de resurse energe-
tice pentru anul trecut a \nregistrat o cre[-
tere medie de 0,52% comparativ cu anul 
2011. Volumul produc]iei de gaze naturale 
\n 2012 este estimat de IEA la 3.435 mili-
arde metri cubi, fa]` de 3.388 miliarde 
metri cubi produc]ie de gaze \nregistrate \n 
anul 2011, ceea ce corespunde unei cre[-
teri de 1,38% a produc]iei, de 2,7 ori mai 
mare decât cre[terea medie pe sectorul ener-
getic. Evolu]ia consumului de gaze natura-
le a revenit pe un trend ascendent dup` 
[ocul suferit \n anul 2009, când s-a \nregis-
trat prima sc`dere a consumului global din 

ultimii 65 de ani. Raportat la consumul e-
nergetic global, \n cre[tere cu 0,52%, con-
sumul de gaze a crescut cu 1,38% [i indic` 
o reorientare a industriei c`tre acest tip de 
resurse. |n raport cu resursele certe des-
coperite, aceast` tendin]` de cre[tere a 
consumului nu este acoperit` decât \n pro-
por]ie de 67% de noi z`c`minte, ceea ce 
poate determina o „inflamare“ a pre]urilor 
\n aproximativ 20 de ani de evolu]ii simila-
re. Urmând acest scenariu, \ncepând cu 
anul 2029 cererea de gaze naturale pe plan 
mondial va fi cu 12,7% mai mare decât 
cererea de c`rbune. Aceast` evolu]ie se 
bazeaz` pe o cre[tere anual` de1,5% pen-
tru gaze naturale, comparativ cu o cre[tere 
medie a cererii pentru resurse energetice 
de 1,2%. Din datele privind cre[terea pro-
duc]iei de gaze naturale \n 2012 compara-
tiv cu 2011, furnizate de IEA, rezult` c` nu 

exist` o anume zon` geografic` \n care s` 
fie semnalate cre[teri spectaculoase ale 
produc]iei de gaze naturale. Dimpotriv`, \n 
zone precum Asia, Orientul Mijlociu [i 
America de Sud, unde economiile ]`rilor 
emergente au mare nevoie de resurse 
energetice, volumul produc]iei a sc`zut \n 
2012 \n raport cu anul anterior.

TOP 
STORY

Produc]ia de gaze naturale cre[te
\n ritm alert, dar nu ]ine pasul cu cererea

Economia global` preg`te[te 
resursele energetice pentru 

revitalizarea produc]iei industriale, 
dar ritmul de cre[tere a cererii 
dep`[e[te nivelul produc]iei din 
z`c`mintele noi descoperite. La 

nivel global s-a \nregistrat, conform 
datelor Organiza]iei Mondiale a 

Comer]ului, o cre[tere de 0,43%
 \n anul 2012 [i este estimat` 

o cre[tere industrial` de 0,51% 
pentru prima parte a anului 2013. 
Sunt rezultate care confirm` ten-

din]a de revenire a consumului 
de m`rfuri [i, implicit, de revitali-

zare a produc]iei industriale. 

text CAROL POPA
foto SHUTTERSTOCK
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Sectorul energetic prin care 
se asigur` resursele ener-
getice necesare relans`rii 

produc]iei industriale a dat 
semnalul acestei evolu]ii \nc` 
de anul trecut, prin cre[terea 

produc]iei de resurse.
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The energy industry attracts investments from all 

around the world. Projects which ensure access to 

energy resources for industrial consumers are 

expanding in countries with emerging economies. 

Still, the ecological component remains a per-

manent presence in the process of reducing the 

impact of the highly polluting energy producers.

Also, the current tendency to economic revival 

is a decisive factor in pursu-

ing new investments.

 • The GRYTH demonstra-
tion project
 GDF SUEZ is experimenting 

hydrogen  injection  and 

hythane (hydrogen and gas) 

injection in the Dunkerque 

metropolitan area. The pro- 

ject involves a 2 year study 

phase, followed by a 5 year 

use  of  the  two  injection 

methods.

• GDF SUEZ Mexico extends the Mayakan
natural gas pipeline
This extension will provide the Yucatan Peninsula 

with natural gas, which is cheaper and cleaner than oil.

• Keeping its promises to the clients, GDF SUEZ 

promotes LNGeneration, a new player on the mar-

ket, making natural gas more accessible for indus-

trial consumers with limited access to the specific 

infrastructure.

 • EDF will build the first nuclear powerplant in Britain
It will cost 26 billion dollars and will take 10 years 

to construct.

• GDF SUEZ has received 5 new exploration licen-

ses for the Barents Sea (Norway).

• Indian company is investing 2.6 billion dollars in 

a LPG project in Mozambique.

• Tractabel Engineering wins contract to build a 

cogeneration facility in Thailand.

Panorama

According to a study made by Ariston, Romanians usually 

choose their heating system based firstly on price, then 

brand and lastly on warranty, post-warranty and manufac-

turing country.

By simply accessing www.gdfsuez.ro, any person inte-

rested in choosing a heating system has the possibility to 

read a useful guide or even calculate the home’s heating 

needs using an online simulator. 

Important technical details
There are several types of heating systems on the Roma-

nian market:

•  Natural draft heating systems with an open heating 

chamber;

•  Forced draft heating systems with a tube-in-tube allowing 

the air outside the home entering the structure and 

complete the process of fuel combustion. 

While the wall mounted, forced draft heating systems are 

adapted for small to medium homes, underfloor heating 

systems are recommended for large houses as their special 

features are designed to adequately heat such spaces and 

bring a complete thermal comfort.

How do we decide on an individual heating
system?
Firstly, we have to find out the heating requirements for our 

home and this is to be done by a specialist in this field. The 

assessment takes into account the size of the home, 

number of bathrooms and kitchens, and the number of hot 

water consumers, concluding a final value which influences 

our choice. For example, if the assessed value for our home 

is 12.000W, we should choose a 12W heating system. 

GDF SUEZ Energy Romania offers a modern 
and easy solution for replacing your old 
heating system.
Keeping your home up to date does not mean

being fashionable only, but more cost effective

and independent. 

Our company, through Distrigaz Confort, 
proposes an offer to replace your old 
heating system, including:
•  the heating system with traditional or condensing boiler;

• the standard installation kit;

• an evacuation kit;

•  the service of installing the above mentioned elements;

•  putting the heating system into service .

We also offer certain benefits such as:
•  a two year guarantee for Immergas  heating system;

•  a two year guarantee for the installation service;

•  full payment or installments;

•  free of charge putting into service.

The ideal home temperatures are: 
bedroom – 20°C

living room – 20°C

kitchen – 18°C

bathroom – 22°C 

Comfort and responsible energy consumption: individual heating systems in our homes
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text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCK

|n România, conceptul de \nc`lzire individual` pe baz` de gaze naturale a cunoscut o cre[tere spectaculoas` 
odat` cu dezvoltarea re]elei de distribu]ie a gazelor naturale. |n ultimii ani, tot mai multe persoane investesc
\ntr-un sistem propriu de \nc`lzire cu centrale termice.

|nc`lzirea
cu centrala termic`

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3 (18)/2013

A 
rmonizarea legisla]iei din 
Uniunea European` cu 
legisla]ia româneasc` a 
permis accesul facil la 
echipamentele termice 

performante, menite s` ne fac` via]a 
mai u[oar` [i facturile la \nc`lzire mai 
mici. Ast`zi, oferta de echipamente 
termice pentru \nc`lzirea locuin]ei 
este foarte mare [i variat`, astfel \n- 
cât alegerea centralei potrivite este o 
etap` dificil` pentru un cump`r`tor, 
dac` nu are cuno[tin]ele necesare \n 
acest domeniu. Conform unui studiu 
realizat de Ariston [i publicat de site-ul 
romanialibera.ro, românii \[i aleg cen-
trala termic` dup` un sistem de crite-
rii incorect. Ei iau o decizie \n primul 
rând \n func]ie de pre] (37%), marc` 
(23%) [i, \n sfâr[it, \ntr-o pondere mai 

mic`, \n func]ie de perioada de garan- 
]ie [i post-garan]ie (11%) [i ]ara de 
origine (2%).

Pe site-ul www.gdfsuez.ro exist` un 
ghid de alegere a centralei termice 
menit s` r`spund` \ntreb`rilor le-
gate de aceast` problem`.
„Alegerea centralei termice este o 
problemă uşor de rezolvat dacă aveţi 
cunoştinţele necesare \n domeniul 
instalaţiilor termice. Dar cum majori-
tatea dintre noi nu avem aceste 
cunoştinţe, am venit \n sprijinul clien-
ţilor noştri cu un simulator online de 
alegere a centralei termice. Totul este 
uşor dacă dispunem de instrumentele 
necesare, iar simulatorul online este 
unul dintre ele “, m`rturise[te Cristian 
Dobreanu, Specialist Marketing GDF 

SUEZ Energy România.
|nc`lzirea cu central` termic` pe baz` 
de gaze naturale reprezint` una dintre 
cele mai eficiente metode de \nc`lzire 
a locuin]ei. Când ne referim la secto-
rul reziden]ial, mare consumator de 
energie termic`, \nc`lzirea pe baz` de 
gaze naturale permite utilizarea unui 
sistem energetic cu timp de r`spuns 
mic la nevoile utilizatorului. |n acest 
context, randamentul unei centrale 
termice montate \ntr-un apartament 
de bloc este superior altor sisteme de 
\nc`lzire, unde sursa de producere a 
energiei se afl` la mare distan]` de 
locuin]`. |n cazul existen]ei unei cen-
trale termice, pierderile de energie 
care au loc pe traseul de distribu]ie a 
agentului termic sunt evident diminu-
ate datorit` distan]elor mici de la 
surs` la calorifere.

DETALII TEHNICE IMPORTANTE
Centralele termice existente pe pia]a 
din România au diverse principii de 
func]ionare. 
Centrala cu tiraj natural func]io-
neaz` cu o camer` de ardere deschis`, 
astfel \ncât aerul necesar arderii este 
aspirat din \nc`perea unde este ampla-
sat` centrala. Din acest motiv, aceast` 
\nc`pere se prevede cu priz` de aer.
Centrala cu tiraj for]at este prev`-
zut` cu o tubulatur` concentric` de 
tip tub \n tub, cu ajutorul c`reia aerul 

necesar arderii combustibilului gazos 
este preluat din exteriorul \nc`perii 
unde este montat` centrala. Pentru a 
prelua aerul \n camera de ardere, 
aceasta este etan[`, fapt care face 
posibil` montarea ei \n \nc`peri mici. 
De asemenea, pentru locuin]ele rezi-
den]iale se recomand` centralele mu- 
rale (de perete) cu tiraj for]at, iar 
pentru case, vile cu suprafe]e mari se 
recomand` centralele de pardo-
seal`, deoarece au puteri mai mari, 
ne-cesare pentru a asigura \nc`lzirea 
corespunz`toare a acestor suprafe]e.

CUM DECIDEM ASUPRA
CENTRALEI TERMICE?
|nainte de toate, trebuie s` cunoa[tem 
necesarul termic al locuin]ei, iar acest 
lucru se face de c`tre un specialist \n 
instala]ii de \nc`lzire de la o firm` 
proiectant`. Algoritmul de calcul ]ine 
cont de gradul de izola]ie a locuinţei, 
de orientarea cardinal` [i multe alte 
variabile. Odat` ce am aflat necesarul 
de \nc`lzire a locuin]ei, alegerea cen-
tralei este foarte simpl`. De exemplu: 
dac` din calculul necesarului termic 
rezult` o valoare de 12.000 W, va 
trebui s` alegem o central` de mini-
mum 12 kW. |n cazul \n care nu [tim 
necesarul termic al locuin]ei, la un 
apartament de bloc, trebuie s` ]inem 
seama de urm`toarele aspecte:

- o central` termic` de 24 kW poate 
asigura \nc`lzirea unor suprafe]e de 
pân` la 180 m², cu o baie [i o bu-
c`t`rie;
- dacă avem mai mult de o baie [i o 
buc`t`rie, putem opta pentru o cen-
tral` cu boiler \ncorporat sau pentru 
una mai mare, de 28 kW;
- pentru case mari, vile, pensiuni cu 
suprafe]e de \nc`lz i t  de peste 
200–240 m², se recomand` centrale 
cu puterea de 32 kW [i mai mult.
De asemenea, num`rul de consuma-
tori simultani de ap` cald` este un 
criteriu important de luat \n calcul. Cu 
cât exist` mai mul]i, cu atât puterea 
centralei trebuie s` fie mai mare, 
pentru a furniza necesarul de ap` cal-
d` de consum.

OFERTA GDF SUEZ Energy România DE 
|NLOCUIRE A CENTRALELOR VECHI
Centralele termice mai vechi de opt 
ani \[i pierd din fiabilitate, devenind 
mai pu]in eficiente [i, evident, mai 
costisitoare decât modelele de gene-
ra]ie tehnologic` nou`. Prin urmare, 
GDF SUEZ Energy România, prin Dis-
trigaz Confort, promoveaz` o ofert` 
de \nlocuire a centralei termice vechi 
ce con]ine:
- o central` termic` (model clasic sau 
\n condensare);
- un kit montaj standard;

- un kit evacuare;
- instalarea centralei termice [i a 
kit-urilor men]ionate mai sus;
- punerea \n func]iune (P.I.F.) a 
centralei termice.
Avantajele acestei oferte constau \n: 
- doi ani garan]ie pentru centralele 
termice Immergas sau opt ani garan- 
]ie pentru centralele termice Baxi; 
- doi ani garan]ie pentru manoper` 
instalare central` termic`.
Cei care aleg oferta GDF SUEZ Energy 
România pot opta \ntre plat` integral` 
sau e[alonat` (trei rate: avans 40% [i 
dou` rate a câte 30%) [i beneficiaz` 
de finan]are cu 0% dobând` pentru  
\nlocuirea centralei termice prin Uni-
Credit Consumer Financing.
De asemenea, punerea \n func]iune 
a centralei este gratuit`. Toate infor-
ma]iile sunt disponibile pe site-ul 
www.gdfsuez.ro n

Temperaturile ideale 
pentru locuin]e, \n
func]ie de destina]ie:
– dormitor 20°C 
– camera de zi 20°C 
– buc`t`rie 18°C 
– baie 22°C

is a decisive factor in pursu-

ing new investments.
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tion project
 GDF SUEZ is experimenting 

hydrogen  injection  and 

hythane (hydrogen and gas) 

injection in the Dunkerque 

metropolitan area. The pro- 

ject involves a 2 year study 

phase, followed by a 5 year 

use  of  the  two  injection 

methods.

GDF SUEZ Mexic extinde gazoductul de gaze 

naturale Mayakan 

Energía Mayakan, o subsidiar` a GDF 

SUEZ Mexic, [i GE Energy Financial 

Services au anun]at c` Peninsula 

Yucatan este acum gata s` pri-

measc` mai mult gaz natural pentru 

energie electric` mai curat` de la o 

extensie a gazoductului Mayakan. 

GDF SUEZ [i GE Energy Financial 

Services extind cu 700 km gazoduc-

tul Mayakan, pentru ca unit`]ile ener-

getice din Peninsula Yucatan s` re-

nun]e la benzin` [i combustibil petrolier pentru gaz natural, care este 

mult mai ieftin [i mai ecologic. GDF SUEZ Mexic investe[te aproximativ 

92 milioane dolari pentru 67,5% ac]iuni din gazoduct, \n timp ce GE Energy 

Financial Services investe[te aproximativ 44 milioane dolari pentru o 

participa]ie de 32,5%. Finalizarea extinderii gazoductului este programat` 

pentru iunie 2014. Sursa: Bloomberg.

Tractebel Engineering câ[tig` 

contractul pentru construirea 

unei noi fabrici de cogenerare \n 

Thailanda

Bangpa-In Cogeneration a semnat un contract 

cu GDF SUEZ, prin subsidiara Tractebel Engine-

ering, pentru construc]ia unei fabrici de coge-

nerare, contract ce reflect` angajamentul gru-

pului de dezvoltare \n Asia de Sud-Est. Cererea 

mare de energie \n Thailanda for]eaz` autorit`- 

]ile locale s` dezvolte infrastructura energetic` 

a ]`rii. Pentru construc]ia unei noi fabrici de 

cogenerare cu o capacitate de 120 MW, Ban-

gpa-In Cogeneration a decis s` aleag` experien- 

]a avansat` oferit` de GDF SUEZ prin subsidiara 

local` Tractebel Engineering. Grupul va avea 

misiunea de prim contractor, studii de design [i 

suport tehnic. Sursa: www.gdfsuez.com.

GDF SUEZ a câ[tigat cinci noi licen]e de 

explorare \n Marea Barents (Norvegia)

Ministeru l  pentru 

Petrol [i Energie din 

Norvegia a atribuit cinci 

noi licen]e de ex-plorare 

GDF SUEZ E&P Norge 

ce includ dou` licen]e 

de operare. Jean-Marie 

Dauger, vicepreședinte 

executiv al GDF SUEZ, 

responsabil cu Global 

Gas & LNG Business 

Line, a f`cut urm`toa-

rea declara]ie: „Câ[-

tigarea celor cinci licen]e de la guvernul norvegian reprezint` 

recunoa[terea angajamentului pentru falia continentală norvegian` 

unde grupul opereaz` \nc` din 2001. |n plus, subliniaz` capacitatea  

GDF SUEZ de a dezvolta regiunea M`rii Barents“. La sfâr[itul lui 2012, 

GDF SUEZ E&P Norge era implicat` \n 47 de licen]e de produc]ie [i  

era operatorul a opt dintre acestea. Surse: gdfsuez.com [i AFP.
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Industria energetic` atrage
investi]ii \n toate zonele de pe glob
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

Proiecte prin care se asigur` accesul 

consumatorilor industriali la resursele 

energetice sunt \n expansiune \n ]`rile 

cu economii emergente. |n economiile 

dezvoltate, proiectele cu o puternic` 

sus]inere a componentei ecologice iau 

locul produc`torilor energetici cu un 

grad mare de poluare. Revenirea pe 

plus a produc]iei industriale la nivel 

mondial ,  precum [i tendin]ele de 

cre[tere economic` din Asia [i America 

de Sud, reprezint` un factor decisiv \n 

abordarea noilor investi]ii. 

LNGeneration face gazele naturale mai accesi-

bile companiilor industriale

A ap`rut un nou juc`tor pe pia]a gazului natural lichefiat (GPL): 

LNGeneration. Grupul GDF SUEZ promoveaz` [i faciliteaz` accesul la 

gaze naturale pentru companiile industriale f`r` conexiuni la infra-

structura de gaz. LNG livreaz` peste tot \n Fran]a, garantat... Aceasta 

este promisiunea f`cut` de compania grupului GDF SUEZ, LNGenera-

tion. LNGeneration ofer` utilizatorilor industriali servicii non-stop de 

livrare [i suport de instalare. Consumatorii industriali pot alege \ntre 

un contract cu pre] fix sau a cumpăra gaz la indicii de pre] ai pie]ei, \n 

func]ie de nevoile fiec`rui client. Sursa: www.gdfsuez.com.

EDF va construi prima unitate nuclear` 

\n Marea Britanie \nc` din 1995

Électricité de France SA va construi primul reactor nuclear din 

Marea Britanie 

conform unui 

angajament cu 

guvernul, din 

1995, prin care 

se ga-ranteaz` 

pre]urile pentru 

energia ce va fi 

furnizat`. EDF \

mpreun` cu par-

tenerii Areva SA 

[i dou` compa-

nii de energie nuclear` din China au fost de acord s` construiasc` 

unitatea la Hinkley Point, \n sud-vestul Angliei, dup` ce guvernul 

a oferit un pre] care ast`zi este aproape dublu fa]` de rata pie]ei 

actuale. Proiectul va costa 16 miliarde lire sterline (aproximativ 

26 miliarde dolari) [i construcția va dura 10 ani, precizeaz` com-

pania cu sediul la Paris. Sursa: www.gdfsuez.com.

Proiectul demonstrativ GRHYD

GDF SUEZ experimenteaz` injec]ia de hidrogen \n re]elele de gaz natural \ntr-un 

cartier reziden]ial [i injec]ia cu hythane (combustibil compus din hidrogen [i gaz 

natural) \ntr-o sta]ie de vehicule de alimentare cu gaz natural \n zona urban` 

Dunkerque. Proiectul demonstrativ GRHYD a fost lansat la sfâr[itul primului tri-

mestru din 2013 [i include o faz` preliminar` de doi ani de studii, ce va fi urmată 

de o faz` de cinci ani de folosire a celor dou` metode de injec]ie cu hidrogen: 

vehicule de gaz natural [i reziden]ial. Proiectul demonstrativ GRHYD, ce implic` 

stocarea de energie prin hidrogen, este sus]inut de un consor]iu ce include GDF 

SUEZ cu sprijinul guvernului francez. Sursa: Reuters.
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O companie indian` pl`te[te 2,6 miliarde 

dolari pentru un proiect GPL \n Mozambic

Compania indian` de stat Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) 

este dispus` s` pl`teasc` 2,64 miliarde dolari pentru un pachet 

minoritar \n proiectul de gaze naturale din Mozambic. ONGC Videsh 

poate s` achizi]ioneze zece procente din proiectul derulat de Ana-

darko Petroleum (cu sediul \n Texas). Anadarko Petroleum va re]ine 

26,5% din ac]iuni [i va r`mâne operatorul proiectului ce include 

investi]ii ale unor companii din Japonia [i Thailanda [i al altor dou` 

companii indiene, dar [i al companiei petroliere de stat din Mozam-

bic. Recentele descoperiri de resurse uria[e de gaz natural \n Oceanul 

Indian, \n apropierea coastelor Mozambicului, au atras investi]ii de 

miliarde de dolari din partea companiilor asiatice. Sudhir Vasudeva, 

chairman al ONGC Videsh a declarat c` proiectul din Mozambic  „are 

poten]ial de a deveni unul dintre cele mai mari proiecte de gaz liche-

fiat din lume”, iar pentru India reprezintă „un pas important spre 

securitatea energetic` a ]`rii”. Sursa: Bloomberg.
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Interview:
“We meet our clients’ needs“ – Cristian Tudose

Backstage

Cristian Tudose, Head of Client 
Management and Middle Market 
Sales department, talks about the 
services provided by GDF SUEZ 
Romania.

Convinced that long term partner-

ships are the future, Cristian Tudose 

underlined the importance of power-

ful clients ready to withstand the 

competition and maximize the cost 

efficiency. Discussing the benefits 

GDF SUEZ Energy România has to 

offer, he affirmed the company’s offer 

is based on the consumption predicta-

bil ity, supply safety and constant 

adapting to clients’ needs. Thus, they 

work along with a team of dedicated 

specialists who are providing valuable 

assistance both before and after the 

contract is signed. The clients are 

also offered complex technical ser-

vices covering consultancy, imple-

mentation and account management 

packages. Regarding the energy effi-

ciency offer, Cristian Tudose said that 

the vast experience of the companies 

which are part of GDF SUEZ Group 

and the complex, dedicated solutions 

they offer are the main advantages 

attracting new clients. These solutions 

encompass both safety through installing 

various devices for measuring and con-

trol, and energy efficiency through 

audits, implementation or financing 

efficiency investments. 

How the financial crisis changed 
European energy strategies

When asked what is changed in the Euro-

pean energy strategy in the last 3 years, 

Gerhard Oettinger answered that the policy 

has evolved around the common objective 

of providing constant supply of energy pro-

ducts, at affordable prices, to consumers of 

all kinds. But according to a report, publi-

shed by the European Council in 2012, 

although some progress has been made, 

European energy systems are slow to adapt 

and are faced with increasing challenges. 

This is due to the overly ambitious goals set 

out by the EU in 2007 concerning the threat 

of climate change in 2020. It established 

that the main long term goal of the EU is to 

reduce greenhouse gas emissions by 95% 

until 2050. This prompted a series of changes 

on the European energy map. Some compa-

nies chose to relocate in areas where energy 

resources are cheaper while Europe shifted 

its focus from consumption to consumer. 

The current strategy concentrates on de-

mand and aims to save resources as much 

as possible. At the same time, it seeks to 

diversify the range of energy sources and 

support the development and use of renew-

able energy. Infrastructure is also a key 

element. Authorities must lead by way of 

example. The potential of the instruments 

which could be employed to influence the 

market, including the fiscal system, should 

be utilized to their fullest in order to increase 

energy efficiency. The new energy strategy of 

the European Union focuses on 5 priorities: 

- promoting an efficient use of energy 

to reduce consumption in Europe. 

Home owners would receive aid to 

make their homes more energy effi-

cient. Local  and national governments 

would also have to take into account 

the efficiency of the products and 

services they acquire;

- creating a truly Pan-European inte-

grated energy market, which would 

allow the distribution of energy in and 

across any country in the Union. This 

would also help integrate wind and 

solar power into the system;

- making consumers aware of prices 

and thus helping them choose differ-

ent energy providers. Providers will 

also be obliged to provide clear infor-

mation regarding invoices;

- extending the role of Europe as leader in 

the field of energy technology and innova-

tion, by promoting projects focused on effi-

ciency and innovation;

- consolidating the external aspect of the 

EU energy market, since the members

are faced with harsh external competition, 

due to the increase in imports and decrease 

in internal production.
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Cum a modificat criza 
financiar` strategiile 
energetice europene
|ntr-un interviu acordat imediat dup` anun]area e[ecului proiectului Nabucco, comisarul european 
pentru energie, Gunter Oettinger, declara c` Bruxelles-ul se implic` \n statele comunitare prin 
„numeroase m`suri simple [i mai mici care, cumulate, vor avea un efect mai mare decât un proiect 
de mega-interconectare“. 

text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK
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O 

ettinger d`dea exemplul interconectorilor 
construi]i cu sprijin european \ntre Româ-
nia, Bulgaria, Ungaria [i Croa]ia. |n a- 
cela[i interviu, Oettinger a respins repro-
[ul unui vicepreşedinte al companiei e- 

nergetice azere Socar, care acuza UE de inabilitate \n 
a găsi metode de a construi o conduct`.
Aceste declara]ii vin la 3 ani dup` ce, \n noiembrie 
2010, Gunter Oettinger, \n calitate de proasp`t comi-
sar pentru energie, spunea c` „… \n urm`torii zece ani 
investi]iile \n energie vor atinge suma de 1.000 mi- 
liarde de euro. Acestea vor fi necesare atât pentru 
diversificarea resurselor existente, cât [i pentru \nlo-
cuirea echipamentelor care vor ajuta statele membre 
s` r`spund` provoc`rilor viitoare. Schimb`rile struc-
turale \n aprovizionarea cu energie, par]ial datorate 
modific`rilor de produc]ie local`, oblig` economiile 
europene s` aleag` \ntre produsele energetice [i 
infrastructur`. Se consider` c` amânarea lu`rii unor 
decizii politice va avea repercusiuni incomensurabile 
asupra societ`]ii \n privin]a costurilor pe termen lung 
[i a securit`]ii energetice“.
Ce s-a schimbat radical \n strategia energe-
tic` european` \n ace[ti trei ani?
Politica energetic` a Uniunii Europene a evoluat \n 
jurul obiectivului comun de a asigura disponibilitatea 
ne\ntrerupt` a produselor energetice [i a serviciilor pe 
pia]`, la un pre] care s` fie accesibil pentru to]i con-
sumatorii (casnici [i industriali), contribuind \n acela[i 
timp la atingerea unor obiective sociale [i climatice ale 

UE. Obiectivele centrale pentru politica energetic` — 
securitatea aprovizion`rii, competitivitatea [i sustena-
bilitatea — sunt stipulate \n Tratatul de la Lisabona. Dar 
Consiliul European a concluzionat \ntr-un raport de 
pia]` realizat \n anul 2012 c`, \n timp ce unele progre-
se au fost realizate \n direc]ia \ndeplinirii acestor o- 
biective, sistemele energetice ale Europei se adaptea-
z` prea lent, iar amploarea provoc`rilor cre[te. Acela[i 
raport, dezb`tut \n Parlamentul European la \nceputul 
acestui an, arat` c` printre cauzele care au condus la 
o adaptare greoaie a sistemelor energetice na]ionale 
la obiectivele politicii energetice ale Uniunii sunt chiar 
obiectivele energetice ambi]ioase stabilite de Consiliu 
\n 2007, cele cu privire la schimb`rile climatice pentru 
anul 2020. Acela[i organism european a stabilit ca ]el 
principal pe termen lung pentru UE reducerea emisiilor 
cu efect de ser` cu 95% pân` \n 2050, cu 15 puncte 
procentuale mai mult decât obiectivul anterior.
Tocmai aceste m`suri au determinat modific`ri impor-
tante pe harta energetic` european`. |n timp ce o parte 
a produc`torilor industriali a relocat fabrici \n zone de 
pe glob mai pu]in costisitoare din punct de vedere al 
resurselor energetice, operatorii energetici europeni au 
schimbat focusul de pe consum pe consumator. Dac` 
pân` \n acel moment volumul consumului era singura 
unitate de m`sur` a performan]elor companiilor din 
sectorul furniz`rii [i distribu]iei energiei, \n ultimii trei 
ani eficien]a energetic` [i reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de ser` au devenit elemente importante \n 
evolu]ia pie]ei energetice europene.
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Zoom – Energy efficiency with Proenergy
Proenergy is part of the GDF SUEZ Group since 2010, offering full 

efficiency solutions, from design to maintenance of the installation, 

and also project funding. 

When asked what clients asked when meeting the company’s spe-

cialists, Norbert Speckmann, General Manager, said they needed to 

find out ways to reduce energy costs sustainably. They were also 

interested in renewable energy sources. It is well known that Roma-

nia represents a great opportunity for those using biomass, a locally 

available resource. 

Speckmann also underlined his business view regarding long term 

partnerships through modern  personalized solutions, efficient sup-

ply systems, and implementation. Thus, clients may externalize 

responsibilities receiving safety and minimizing risks.

Energy efficiency in practice – University of Timişoara
The client expressed its intention to reduce energy consumption and 

costs. Based on a five year contract, Cofely proposed a solution 

involving the optimization of the client’s supply of thermal energy. It 

included technical implementation, funding and energy monitoring.

Domnule Speckmann, de când face 
parte Proenergy Contract Installati-
ons din Grupul GDF SUEZ?

N.S. 
Proenergy face parte din 
Grupul GDF SUEZ de la sfâr-

şitul anului 2010. Companiile naţionale 
Proenergy din Germania, Austria, Unga-
ria şi România sunt parte a Cofely Ger-
mania, care la rândul său aparţine divizi-
ei Grupului Energy Services a GDF SUEZ. 
|n Germania suntem cunoscuţi din 2010 
şi sub numele de Cofely. Cofely este 
reprezentat \n prezent \n peste 30 de 
ţări, iar \n Europa este Nr. 1 \n eficienţă 
energetică şi protec]ie a mediului.

Care sunt cele mai importante \ntre-
bări pe care vi le adresează clienţii 
dumneavoastră \n prezent?

N.S. 
Se ajunge foarte des la \n- 
trebarea: Cum pot fi reduse 

\n mod vizibil şi cât mai sustenabil cos-
turile de energie suportate de clienţi? 
Costurile cu energia, respectiv preţurile 
energiei, s-au detaşat \n mod clar \n 
ultimii ani de creşterea economică şi s-a 
declanşat creşterea generală a preţuri-
lor \n Europa, indiferent de graniţele 
naţionale, astfel \ncât grupuri diferite de 
clienţi resimt o presiune tot mai mare 
de a acţiona.
Cu cât este mai mare ponderea costu-
rilor cu energia \n valoarea adăugată a 
unei societ`]i comerciale sau, \n plus, 
costurile de administrare a proprietăţi-
lor, cu atât este mai urgentă problema 
reducerii costurilor cu energia. 
Alte \ntrebări se concentrează pe utili-
zarea energiilor regenerabile. |n special 
\n România există, de exemplu, şanse 

mari de utilizare a energiei din bioma-
să. Biomasa este disponibilă la nivel 
local, astfel este perfect adecvată con-
diţiilor cadru de gestionare energetic` 
pentru  reducerea costurilor cu ener-
gia. Tot mai mult, utilizarea de energii 
regenerabile devine şi o problemă de 
imagine (a companiei).
Proenergy este la dispoziţia clientului ca 
partener specialist \n probleme privind 
eficienţa energetică şi de protec]ie a 
mediului. Sunt posibile multiple forme 
de colaborare, pornind de la ofertele de 
analiză şi consiliere cu privire la măsu-
rile tehnice de optimizare — la cerere cu 
garanţii de economii — până la soluţii 
descentralizate de alimentare cu energie.

Proenergy este o companie de 
prestări servicii pentru Energie-
Contracting-
Services. Ce 
se \nţelege 
prin aceasta?

N.S. 
B a z a 
pent ru 

Energie-Contrac-
ting este partene-
riatul de lungă du-
rată \ntre client şi 
prestatorul de servi-
cii. |n calitate de con-
tractant, Proenergy 
dezvoltă, \n strânsă 
colaborare cu clien-
ţii, soluţii individuale 
pentru sisteme de 
alimentare moder-
ne şi eficiente din 
punct de vedere 

energetic şi ulterior le implementează. 
Proenergy este responsabilă \n mod 
regulat pentru planificare, implemen-
tare, finanţare şi \ntreţinere. Obiectul 
acordului de prestare servicii const` 
\n livrarea de c`ldur`, frig, abur, aer 
comprimat etc., fiecare \n funcţie de 
cerinţele clienţilor. Prin acest con-
tract este garantată respectarea efi-
cienţei instalaţiilor. 
|n plus, este posibil să se garanteze 
un consum redus de energie. Pentru 
clienţi, externalizarea responsabilităţii 
oferă un grad ridicat de siguranţă a 
planificării şi minimalizarea riscurilor, 
costurile cu energia fiind optimizate 
pe termen lung. 
|n acelaşi timp, \n cadrul Contracting-
ului, modernizarea asigur` cre[terea 
valorii de utilizare a propriet`]ii. n

Eficienţă energetică \n practic`
Proiect de eficien]` energetic` la Universitatea din Timişoara
Cererile clienţilor: 
     Reducerea consumului de energie
     Reducerea costurilor cu energia 

Soluţia Proenergy  

41
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text PROENERGY foto SHUTTERSTOCK, PROENERGY

Proenergy ofer` solu]ii de eficientizare \n domeniul energetic [i asigur` proiectarea, furnizarea de 
echipamente, instalarea și mentenanța acestora, precum și finanțarea  \ntregului proiect, oferind astfel 
clienților s`i posibilitatea gestion`rii optime a cheltuielilor cu energia.

Proenergy Contract 
Installations România
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|n cadrul unui contract pentru 5 ani, a 
fost convenită implementarea unei 
soluţii de optimizare pentru alimenta-
rea cu energie termică a unei clădiri 
universitare mari. Soluţia contractată a 
inclus, pe lângă implementarea tehnică, 
[i finanţarea, \ntreţinerea şi, \n special, 

monitorizarea energetică. Această mo-
nitorizare funcţionează conform stan-
dardului internaţional ISO 50001 \n 
vigoare (managementul energiei), care 
asigură urmărirea şi realizarea obiecti-
velor de economisire după principiul 
unui proces continuu de \mbunătăţire. 

|n graficul de mai jos sunt reprezentate 
rezultatele (consum şi economie). 
Implementarea tehnică a avut loc \n 
anul 2011. |n timpul sezonului cald din 
2011/2012, au fost efectuate optimi-
zări suplimentare, \n special la tehnolo-
gia de automatizare.

Funcţionarea din punct de vedere tehnic este monitorizată de la distanţă, astfel \ncât, pe lângă controlul energiei, să fie 
asigurată pe deplin şi eficienţa energetică a alimentării cu energie termică. 
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Denmark ‒ A “green” country is a model 
to be followed

If all countries follow this example of renewable 

energy, there would be a real chance to fight against 

global warming. The small Scandinavian state not 

only has the largest eolian energy company in the 

world, but it plans to go completely “green” by 2050. 

This seems realistic since Denmark has been 

observing an energy efficient policy for 30 years. 

Taking into account its production capacity, Den- 

mark is self sufficient. Almost a quarter of its energy 

production comes from renewable energy sources. 

The approved plan involves the construction of new 

turbines and replacement of old ones. The project 

will be funded by public-private partnerships and 

subsidies. The average homestead will be spending 

173 euros more for energy, but the increase will be 

offset by the money saved through a more efficient 

use of energy.

Ecology
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P 
lanul pe care Danemarca \l urmeaz` 
cu stricte]e prevede ca, pân` \n 
2020, 50% din energia utilizat` să 
provină din surse eoliene, iar pân` 
\n 2050, 100 % din produc]ia de e- 
nergie să fie din surse regenerabile. 
De asemenea, pân` \n 2035, tot 

sectorul de c`ldur` [i electricitate s` fie din surse 
regenerabile, iar eliminarea complet` a c`rbunelui 
din produc]ia de energie s` fie realizat` pân` \n 
2030. Totodat`, pân` \n 2020, gazele cu efect de 
ser` ar trebui s` fie reduse cu 40% fa]` de nivelul 
din 1990.

Un plan foarte ambi]ios, perfect realizabil, având \n 
vedere c` Danemarca urmeaz` o politic` de efici-
en]` energetic` de acum 30 de ani. |n ultimele trei 
decenii, economia danez` a crescut cu aproape 
80%, \ns` consumul de energie a stagnat, iar emisi-

ile de gaze cu efect de ser` s-au redus. Luând \n 
calcul c`, \n prezent, aproximativ un sfert din pro-
duc]ia de energie vine din surse regenerabile, planul 
danezilor este aproape s` ajung` realitate. |n sec-
torul energiei solare, spre exemplu, produc]ia a \n- 
registrat un salt semnificativ dup` 2010, când a fost 
introdus sistemul de contorizare net, prin care fa-
miliile [i institu]iile publice care au panouri fotovol-
taice instalate pot „stoca“ surplusul de energie \n 
re]eaua public`. Acest sistem a mai fost introdus cu 
succes [i \n Japonia [i permite unei gospod`rii sau 
unei institu]ii publice s` foloseasc` \n timpul nop]ii 
energia neutilizat` ziua, astfel \ncât s` nu aib` 
nevoie de mai mult` electricitate decât produce. 

Sus]inut \n propor]ie de 90% de popula]ie, planul 
promovat de guvernul Danemarcei are toate [anse-
le s` se realizeze, \n ciuda contextului nefavorabil 
la nivel european din pia]a de energie. Desigur c` 

este mai u[or, dup` cum semnaleaz` anali[tii 
din domeniu, s` rezolvi problema energiei 
pentru o ]ar` cu doar 5,6 milioane de locui-
tori, \ns` Danemarca este deja menit` s` fie 
un exemplu de cum se poate face acest 
lucru. |ncrederea \n viitorul energiei eoliene 
poate fi observat` [i prin decizia fondurilor 

de pensii private daneze de a investi \n acest 
sector, [i nu doar \n Danemarca, ci [i \n alte ]`ri. 

Num`rul de turbine instalate deja \n Dane-
marca dep`[e[te 5.000 de unit`]i, cu o 
capacitate de peste 3.500 MW, dintre care 
turbinele offshore furnizeaz` peste 700 MW. 

Luând \n calcul toate capacit`]ile de pro-
duc]ie, Danemarca este auto-suficient`, 
adic` produce mai mult` energie decât are 
nevoie. Dac` \n 1900 nivelul de produc]ie 
se ridica la 52% din consum, \n 2004 a 
atins un vârf de 156%, pentru ca \n 2011 s` 
ajung` la 110%.

De altfel, \nclina]ia c`tre „verde“ se vede 
\n toată economia danez`, un procent de 
circa 10% din veniturile anuale ale tuturor 
companiilor provenind din produc]ia eco-
friendly (tehnologii de mediu, produse bio, 
servicii etc.). {i la export economia verde 
de]ine un procent de aproximativ 10%, un 
sector \n care lucreaz` 106.000 persoane, 
adic` 8,5% din totalul for]ei de munc`. 

Planul, aprobat [i de Parlamentul danez, 
prevede construc]ia, pân` \n 2020, de 
turbine eoliene capabile de o capacitate de 
1.500 MW pentru offshore [i de 1.800 MW 
onshore pentru produc]ie nou` [i pentru  
\nlocuirea turbinelor vechi. Evident, pro-
duc]ia este sus]inut` de stat prin subven]ii, 
dar [i printr-o legisla]ie care permite crea-
rea unor parteneriate public-privat, \n care 
s` fie implicate comunit`]ile locale [i com-
paniile private. 

De asemenea, sunt prev`zute subven]ii 
pentru unit`]ile mari de produc]ie pentru a 
fi convertite de la utilizarea c`rbunelui la 
cea de biomas` [i fonduri pentru promova-
rea energiei geotermale. |n ceea ce pri-
ve[te nivelul micro de produc]ie, autorit`]i- 
le sunt preg`tite s` aloce fonduri pentru 
transformarea centralelor termice pe baz` 
de petrol \n centrale pe baz` de renegera-
bile (biomas`). Inclusiv sectorul de tran-
sport este prev`zut s` se modifice substan- 
]ial, astfel \ncât s` suporte o „conversie 
radical`“ de la utilizarea combustibililor 
fosili la cea a electricit`]ii [i a carburan]ilor 
din biomas`. Cel mai probabil urmeaz` s` 
se majoreze [i regiunile naturale protejate, 
care reprezint`, \n prezent, 11% din totalul 
]`rii (inclusiv zonele maritime). 
Danemarca are o suprafa]` total` de 42,9 mii 
kilometri p`tra]i [i un PIB (raportat la pute-
rea de cump`rare) de 210 miliarde dolari, 
iar Copenhaga este cea mai verde capital` 
din lume. Calculele aferente planului de eco-
logizare a produc]iei de energie arat` c` o 
gospod`rie va pl`ti, \n medie, cu 173 de euro 
\n plus pentru consumul de energie \n fiecare 
an, \ns` suma va fi acoperit` \n mare parte 
de economia realizat` prin eficientizarea 
utiliz`rii de energie.n

ECOLOGIE

text AUREL DR~GAN foto SHUTTERSTOCK
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Dac` toate ]`rile ar urma exemplul Danemarcei \n ceea ce prive[te energia regenerabil`, [ansele de a 
câ[tiga lupta cu \nc`lzirea global` ar fi reale. Micu]ul stat scandinav nu are doar cea mai mare companie 
de energie eolian` din lume (Vestas), ci pl`nuie[te ca \n 2050 produc]ia intern` de energie s` fie integral 
„verde“, adic` s` nu mai utilizeze absolut deloc combustibili fosili.

exemplul de ]ar` „verde“ 
care ar trebui urmat

Danemarca,
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Short history of natural gas industry in Romania

Romania is famous for its natural energy resources and 

also for its early use of water, as source of energy. The 

oldest document attesting the use of watermills in 

Romania dates from 1247. The first steam powered car 

dates back to 1838. In 1854, with the construction of 

the first railway line, coal became the most used natu-

ral resource. Oil became increasingly important in the 

XIX-th century. It was primarily used to provide public 

lighting in important cities and private residences. 

Foreign investments helped the Romanian oil industry 

flourish. The first methane gas drill was built in 1908. 

Turda became the first city in Europe to use gas for 

public lighting, in 1917. World War I halted the develop-

ment of the energy sector. Many wells and refineries 

were destroyed to prevent the enemies from using 

them. 

Between the WW I and WW II, the energy industry 

expanded again. By 1936, Romania was forced to pay 

half of the war reparations to USSR in oil products.

During the Communist period, the rapid industrializa-

tion required imports of natural gas. Nowadays disco-

vering new deposits and reducing energy consumption 

remain top priorities. History of Energy in Romania is 

written by Bogdan Murgescu, Valentin Maier and 

Marius Cazan and it was published thanks to the initia-

tive of GDF SUEZ Energy Romania. It is a bilingual vo-

lume outlining Romania’s natural resources wealth and 

the country’s energy history. 

23

text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK

Scurt istoric
al industriei de gaze 
naturale \n România
|n România, gazul metan a fost descoperit \n anul 1909, \n zona S`rm`[el, 
jude]ul Mure[. A[adar, industria gazului este o activitate economic` ce se 
desf`[oar` de mai bine de un secol \n spa]iul carpato-danubiano-pontic, o 
industrie care a marcat dezvoltarea, a atras interese, a provocat dispute. 
Pe scurt, industria petrolului [i cea a gazelor naturale au pus România pe 
harta economic` a Europei.
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Energia din cuvinte
Rezolv  ̀corect puzzle-ul [i vei descoperi, pe vertical̀ , ce ]ar  ̀este 
exemplul de energie verde ce trebuie urmat

1. Hotel din Bucure[ti, \n care s-a desf̀ [urat conferin]a Oxygen.
2. }ar` care a importat 2,576 mil. tone de ]i]ei \n primele luni 
ale anului 2013.
3. }ar` din Asia \n care s-a \nchis ultimul reactor nuclear.

4. |n ce sector au avut loc tranzac]ii mai mari cu 30%?
5. Numele celui mai mare proiect solar din Emirate.
6. |n ce ]ar` investe[te Oil and Natural Gas Corporation?
7. Marea \n care GDF SUEZ a câ[tigat cinci noi licen]e de 
explorare.
8. Proiect solar dezvoltat \n Sahara [i Congo.
9. Ce gazoduct de gaze naturale extinde GDF SUEZ Mexic?

La Alba Iulia se va afla cea mai spectaculoasă pist` de biciclete 
din România. Denumit` „Transalpina de Mamut“, pista m`soară 
peste 5 kilometri [i leag` prin p`dure dou` localit`]i compo-

nente ale ora[ului, public` 
„Adev`rul“. Proiectul trebu-
ia s` fie gata \n 2013, dar 
a fost amânat pentru prima 
parte a anului 2014. Valoarea 
total` se ridic` la aproape 11 
milioane de lei, din care circa 
5 milioane de lei provin din 
fonduri europene, iar restul 
sunt asigura]i de administra-
]ia locală. Pe lâng` pist` a fost 
amenajat` [i o alee pietonal` 
de aceea[i lungime. Acestea 
fac leg`tura \ntre dou` loca-
lit`]i din Alba Iulia, Mice[ti [i 
Piclisa.

O companie german` a dezvoltat un nou tip de fertilizant ecologic, ce 
are \n compozi]ie microcomponente de argint. Fertilizantul poate fi 
folosit atât \n agricultur`, pentru culturile de fructe, legume [i cereale, 
cât [i \n domeniul peisagisticii, pe terenuri sportive sau \n amenajarea 
terenurilor de golf. Fertilizantul con]ine argint \n propor]ii foarte mici, 
de 0,01 micrometri. Argintul interactioneaz` cu moleculele de clorofil`, 
sporind efectul de fotosintez`, sus]ine ecomagazin.ro. Acest lucru 
determin` cre[terea asimil`rii de carbohidra]i, favorizând dezvoltarea 
s`n`toas` a plantei.

Cea mai spectaculoas` pist` de biciclete 
din România

Fertilizant agricol pe baz` de argint
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CALENDAR

CALENDAR DE EVENIMENTE 
PE PIA}A DE ENERGIE

ISAAC ASIMOV
Scriitor

Legea conservării energiei spune că nu 
se poate obţine ceva din nimic, dar noi 
refuzăm să credem aşa ceva. 

HENRI COANDĂ
Inginer

Omul ar putea călători spre stele cu o 
viteză fantastică, folosind pentru pro-
pulsie propria sa energie. 

CONSTANTIN NOICA
Filosof

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

4–6 MARTIE 2014

5-7 MARTIE 2014

HydroVision Russia, Moscova, Rusia
www.hydrovision-russia.com
Evenimentul creeaz` contextul ideal pentru noi oportunit`]i 
de business [i ofer` posibilitatea de a descoperi noi parteneri 
\n sectorul industriei. Timp de trei zile vor avea loc discu-
]ii despre provoc`rile industriei din domeniul hidroenergiei, 
va avea loc [i o expozi]ie organizat` cu cele mai importante 
companii locale [i interna]ionale din domeniu. 

Save the Planet, Sofia, Bulgaria
http://via-expo.com
Conferin]a dezbate problema recicl`rii \n zona de Sud-Est 
a Europei. Timp de trei zile, organizatorii le vor oferi par-
ticipan]ilor o imagine de ansamblu asupra acestei pie-
]e [i le va da posibilitatea s` se \ntâlneasc` face-to-face 
cu guvernan]i, primari [i ecologi[ti implica]i \n sectorul 
recicl`rii sau \n cele adiacente acestuia. 

5-9 MARTIE 2014
Annual Student Energy Conference, 
Zagreb, Croa]ia
http://spes.rgn.hr/asec/
Este conferin]a la care vor participa unii dintre cei mai buni 
studen]i din domeniul energiei [i tineri profesioni[ti din 
\ntreaga lume. Vor avea loc discu]ii despre sistemele de 
dezvoltare pe care faciliteaz` industria pe petrol [i gaze. 

10-13 MARTIE 2014

Global Energy Career Expo 
Londra, Marea Britanie
http://iaemm.com/ICCE2013
Industria energetic` cre[te de la un sector la altul, de la un 
an la altul, iar Global Energy Career Expo a devenit o veri-
tabil` platform` pentru cei interesa]i de for]a de munc` din 
acest sector. Din 2008, aceast` expozi]ie le ofer` recruta-
torilor posibilitatea de a se \ntâlni face-to-face cu numero[i 
candida]i foarte bine preg`ti]i profesional.

10-13 MARTIE 2014
New Horizons in Gasification
Rotterdam, Olanda
www.icheme.org
Exist` o presiune ridicat` asupra g`sirii de solu]ii eficiente 
pentru reducerea polu`rii, dar care s` nu creasc` prea mult 
pre]ul facturilor. |n timpul conferin]ei vor fi expuse noile des-
coperiri din domeniu [i felul \n care acestea pot fi implemen-
tate \n mediul actual.

Europe’s Premier Wind Energy Event
Barcelona, Spania
 http://www.ewea.org/annual2014/
Evenimentul prezint` o platform` interna]ional` pentru industria 
eolian` cu scopul de a prezenta cele mai noi produse [i servicii. 
Fiind un eveniment extins, acesta include [i un program de con-
ferin]e [i numeroase posibilit`]i de stabilire de contacte pentru 
dezvoltarea \n acest domeniu energetic. 
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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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Realizezi emisiunea Garantat 100% de la 
TVR 1 de 14 ani. Ce crezi c` a determinat 
o asemenea reu[it`?

C.S. 
Nu vreau s` par` că 
fac pe nebunul [i o 
dau cotit` cu modes-
tii mimate, dar atunci 

când spui „o asemenea reu[it`“ pare ceva cu 
dimensiuni considerabile. Nu cred c` e cazul 
de a[a ceva. Dar cred, cât se poate de onest, 
c` fiecare trebuie s`-[i fac` meseria, la locul 
lui, cât poate de bine. Asta-i tot!
Cluj ‒ Bucure[ti, Bucure[ti ‒ Cluj [i, pe 
undeva printre ele, Vâlcea… Pân` la urm`, 
unde este „acas`“ pentru tine?

C.Ș.  De 23 de ani, acas` \nseamn` la 
Cluj. {i sper s` r`mân` a[a, pentru 

c` este un loc la care ]in foarte mult. De[i 
nu m-a[ plânge nici dac` a[ locui la Sibiu, la 
Bra[ov sau la Timi[oara. Asta dac` vorbim 
despre meleagurile noastre. Iar dac` ar fi 
cazul, m`car temporar, m-a[ muta \n câteva 
locuri de pe continentul `sta.
E[ti un iubitor de natur` sau, mai degrab`, 
de peisaj urban?

C.Ș.  De amândou`. Cu egal` pasiune [i 
cu egal` implicare. Poate c` nu mai 

sunt la fel de ner`bd`tor, ca acum dou`zeci 
de ani, s` pun cortul pentru o s`pt`mân` \n 
mijlocul p`durii. Mai \n glum`, mai \n serios, 
dou`-trei zile mi-ar fi de ajuns. Dar nu trebuie 
s` fii alpinist solitar ca s` iube[ti natura. 
Este echilibrul unul din principiile tale de 
via]`?

C.Ș. Despre echilibru, ca principiu 
de via]`, nu prea [tiu ce s` zic. 

Uneori poate fi foarte s`n`tos s` te ia ame-
]eala [i s` pierzi drumul, ca s` ai ce s` cau]i 
[i unde s` te \ntorci. 
Cum ar ar`ta România ta? 

C.Ș. România pe care mi-o doresc este 
o ]ar` \n care legea se aplic` atât 

cât se poate de corect, o ]ar` \n care func-
]ioneaz` institu]iile [i \n care demnitatea 
fiec`ruia e respectat` \n mod autentic. 
Noul curent eco a devenit doar un trend?

C.Ș. E bine [i dac` e a[a. Dincolo de 
doza de mimare [i de ridicolul 

unor situa]ii, exist` cauze nobile care ar 
avea de pierdut dac` nu s-ar bucura de sus]i-
nere masiv`. Natura are nevoie cu adev`rat 
de protec]ie. Dac` ne apuc`m acum s` 
analiz`m gradul de sinceritate a fiec`ruia, 
d`m \n altceva.
Deci, cum ]i se pare ideea de a fi „un tip 
eco“, a[a cum ai zice „sunt un tip macho“?

C.Ș. Dar nu trebuie să fii „eco“. Tre-
buie s` fii normal la cap [i s` ai 

bun-sim]. Trebuie s` fii civilizat [i când nu te 
vede nimeni.
Ce p`rere ai despre principiul eco-friendly 
al celor trei R: recuperare, recondi]ionare, 
refolosire, la nivel de via]` personal`? 

C.Ș. Trebuie s` recunosc. Dac` n-ar fi 
prietena mea, n-a[ fi cea mai 

atent` persoan` la lucrurile astea. M` 
gr`besc [i uit deseori s` fac lucru-
rile pe care mi le-am 
promis. Faptul c` la 
noi \n cas` gunoiul 
se colecteaz` selec-
tiv, ca la carte, i se 
datoreaz` ei \n exclu-
sivitate. Altminteri, nu 
m` sfiesc deloc s` fac 
curat acolo unde m` duc, 
s` adun gunoaie de pe 
potecile de munte sau din 
p`dure, sau din parc. Iar la 
scar` mare, povestea celor 
trei R va deveni prezent` mai 
devreme decât credem. 
Ce \n]elegi prin economisirea 
energiei la tine acas`? 

C.Ș. M-am obi[nuit cu greu s` nu las 
apa s` curg` \n timp ce m` sp`l 

pe din]i. Uit [i acum, uneori, s` o opresc. 
La fel cum uit [i becurile aprinse. Când \mi 
amintesc, \mi dau una peste ceaf` [i sting 
luminile acolo unde nu 
am treab`. 
Ce proiecte ai?

C.Ș.  Scr iu  o 
c a r t e . 

Sper s` fie ceva 
care  s`  mer i te 
interesul celor care, 
eventual, o vor citi.

ALTERNATIVE: C`t`lin {tef`nescu

interviu de ADRIAN C|L}AN  foto TVR

„Nu trebuie neap`rat s` fii eco. Trebuie
să fii normal la cap [i s` ai bun-sim]“
C`t`lin {tef`nescu este realizatorul uneia dintre cele mai longevive emisiuni culturale ale televiziunii publice 
din România, „Garantat 100%“, [i genul de persoan` care nu crede c` are nevoie s` se dea \n spectacol 
pentru a deveni cunoscută.
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E bine [i dac` e a[a. Dincolo de 
doza de mimare [i de ridicolul 

unor situa]ii, exist` cauze nobile care ar 
avea de pierdut dac` nu s-ar bucura de sus]i-
nere masiv`. Natura are nevoie cu adev`rat 
de protec]ie. Dac` ne apuc`m acum s` 
analiz`m gradul de sinceritate a fiec`ruia, 

Deci, cum ]i se pare ideea de a fi „un tip 
eco“, a[a cum ai zice „sunt un tip macho“?

Dar nu trebuie să fii „eco“. Tre-
buie s` fii normal la cap [i s` ai 

bun-sim]. Trebuie s` fii civilizat [i când nu te 

Ce p`rere ai despre principiul eco-friendly 
al celor trei R: recuperare, recondi]ionare, 
refolosire, la nivel de via]` personal`? 

Trebuie s` recunosc. Dac` n-ar fi 
prietena mea, n-a[ fi cea mai 

atent` persoan` la lucrurile astea. M` 
gr`besc [i uit deseori s` fac lucru-
rile pe care mi le-am 
promis. Faptul c` la 
noi \n cas` gunoiul 
se colecteaz` selec-
tiv, ca la carte, i se 
datoreaz` ei \n exclu-
sivitate. Altminteri, nu 
m` sfiesc deloc s` fac 
curat acolo unde m` duc, 
s` adun gunoaie de pe 
potecile de munte sau din 
p`dure, sau din parc. Iar la 
scar` mare, povestea celor 
trei R va deveni prezent` mai 
devreme decât credem. 
Ce \n]elegi prin economisirea 
energiei la tine acas`? 

amintesc, \mi dau una peste ceaf` [i sting 
luminile acolo unde nu 
am treab`. 
Ce proiecte ai?

C.Ș. Scr iu  o 
c a r t e . 
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