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PUNCT DE VEDERE

|
n contextul liberalizării pieței de gaze 
naturale, colaborarea cu GDF SUEZ 
Energy România \nseamnă pentru 
clienți, \n primul rând, posibilitatea 
de a alege oferte de energie adaptate 

afacerii lor. Prin ofertele pe care le dezvoltă 
\n fiecare zi, compania noastră \și propune 
să construiască parteneriate bazate pe 
angajamente ferme şi soluţii energetice 
adecvate.  Despre acestea, vă invităm să 
citiți \n paginile 34-37, \n interviul acordat 
de  dl Cristian Dandu, Director Marketing & 
Vânzări GDF SUEZ Energy România.
|n ultima perioadă, tot mai mulți oficiali, 
specialiști etc. și-au exprimat \ngrijorările 
cu privire la impactul prețurilor la energie 
asupra unor industrii, iar unele state mem-
bre UE au ajuns chiar să dezbată posibili-
tatea \nghețării prețului și chiar eliminarea 
subvențiilor la energiile regenerabile. De 
altfel, \n ultimul său raport ‒ World Energy 
Outlook 2013 ‒ Agenția Internațională 
pentru Energie (IEA) arată că prețurile 
mari la energie afectează competitivitatea 
Uniunii Europene. Toate aceste teme, dar 
și pozițiile unora dintre cei mai importanți 

specialiști \n domeniu le abordăm pe larg 
\n Dosarul special, \ncepând cu pag. 23.
Codul Rețelei este și el la momentul im-
plementării, iar impactul său asupra pieței 
\l dezbatem la pag. 40. Codul Rețelei 
\nseamnă un set de reguli precis definite, 
valabile pentru toți utilizatorii de rețea, 
fie că vorbim de producători, importatori, 
furnizori, distribuitori sau de consumatori 
finali de gaze naturale. Este măsura prin 
care se urmărește realizarea unui mana-
gement mai bun al Sistemului Național de 
Transport și eliminarea dezechilibrelor.
„Proiectul Corbetti, centrala geotermală 
a Africii“ (pag. 12), „Tipuri de materiale și 
eficiența lor pentru reabilitarea termică“ 
(pag. 15), interviul cu Alexandru Buruiană, 
Șef Serviciul Exploatare \n cadrul Direcției 
Strategie și Dezvoltare (pag. 48) și Car-
men Uscatu (pag. 66), fondator Asociația 
„Dăruiește Viață“ sunt o parte din cele-
lalte subiecte ale ediției de vară a revistei 
Oxygen.   

Lectură plăcută!  

Momentul liberaliz`rii

|n această ediție a revistei Oxygen ne-am propus să dezbatem 
două dintre cele mai importante subiecte ale momentului de pe 
piața de energie: liberalizarea pieței gazelor naturale din România 
și Codul Rețelei. 

GDF SUEZ Canada a 
investit, \n ultimii [ase 
ani, 6 miliarde de do-
lari \n energie eolian` 
[i a dezvoltat zece 
ferme eoliene [i dou` 
câmpuri fotovoltaice. 
Astfel, GDF SUEZ a 
devenit unul dintre 
operatorii de top de 
energie regenerabil` 
din Canada.

GDF SUEZ a \nceput, 
pe 8 martie 2014, pro-
duc]ia de gaz de la al 
doilea pu] din câmpul 
gazeifer Juliet, câmp 
descoperit \n decem-
brie 2008. Acesta 
este un pas extrem de 
important pentru GDF 
SUEZ, ce marcheaz` 
consolidarea pozi]iei 
companiei printre 
produc`torii de gaz 
din Marea Nordului.

STELU}A IFTIMIE
Editor coordonator  Revista Oxygen nr. 19 
GDF SUEZ Energy România

pag. 18

pag. 42
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Conform noii strategii energetice a blocului comu-
nitar, Comisia European` are \n plan dezvoltarea 
coridorului sudic de aprovizionare cu hidrocarburi, 
inclusiv \n domeniul gazelor naturale lichefiate. Potri-
vit unui comunicat al Comisiei, preluat de hotnews.ro, 
„finalizarea pie]ei interne a energiei [i construirea 
leg`turilor lips` din infrastructur` sunt esen]iale pen-
tru a reac]iona rapid \n caz de posibile \ntreruperi ale 
aprovizion`rii, prin direc]ionarea fluxurilor de energie 
\n func]ie de necesit`]i [i acolo unde este nevoie pe
\ntreg teritoriul UE. Comisia a identificat aproximativ 
33 de proiecte de infrastructur` critice pentru secu-
ritatea energetic` a UE. |n afar` de acestea, Comisia 
propune extinderea obiectivului \n ceea ce prive[te 
interconectarea capacit`]ii de produc]ie de elec-
tricitate instalat` la 15% pân` \n 2030, ]inând cont 
de aspectele de cost [i de poten]ialul schimburilor 
comerciale \n regiunile relevante.“

{TIRI
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UE vrea s` consolideze aprovizionarea cu gaz 
lichefiat pe coridorul sudic

ROMÂNIA A POLUAT CU 14% MAI PU}IN |N 2013
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Cantitatea de CO₂ eliberat` \n atmosfer` \n România a 
sc`zut cu peste 10 milioane de tone anul trecut, potrivit 
estim`rilor preliminare ale Eurostat [i preluate de site-ul 
zf.ro. Astfel, emisiile totale au fost de 63 de milioane de 
tone, plasând România pe locul 11 \ntre cele 28 de state 
membre. }ara noastr` a reu[it aceast` performan]` gra]ie 
unei modific`ri substan]iale \n mixul energetic na]ional, \n 
care energia din surse regenerabile a redus cota de pia]` a 
termocentralelor pe baz` de c`rbune. |n plus, anul hidrolo-
gic bun a reu[it s` determine o produc]ie de energie hidro 
de 28% din total, dup` doi ani de secet`.

De la 1 iulie, consumatorii casnici pl`tesc, \n medie, 
cu 2,6% mai pu]in la facturile de energie electric`, unul 
dintre factorii determinan]i pentru aceast` sc`dere fiind 
diminuarea contribu]iei pentru cogenerarea de \nal-
t` eficien]`, conform Autorit`]ii Na]ionale de Reglemen-
tare \n domeniul Energiei (ANRE), informa]ie preluat` de 
Mediafax. „De[i pre]urile din grila tarifar` aprobat` prin 
Ordinul ANRE nr. 57/2014 au fost majorate cu 1,89%, 
ca urmare a recunoa[terii \n pre]ul de achizi]ie regle-
mentat a impozitului pe construc]ii, la consumatorii cas-
nici se va \nregistra o reducere a pre]ului energiei elec-
trice (f`r` taxe) \n medie cu 0,9%”, conform ANRE.

Facturi mai mici la 
energie electric`

06-09 Stiri new.indd   6 24/07/2014   16:09
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Consumatorii industriali care nu vor pl`ti pân` la 85% din 
certificatele verzi nu vor putea face concedieri

Export dublu de
electricitate \n 2013

Industriile mari din UE vor pl`ti mai pu]in pentru 
subven]ionarea energiei regenerabile
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Industriile mari consumatoare de energie 
electrică ale Europei au reu[it s` scape de 
o bun` parte din obliga]iile necesare pentru 
existen]a unei economii \n care se emite mai 
pu]in dioxid de carbon. Comisia European` a 
schimbat anumite p`r]i-cheie dintr-un set de 
reglement`ri privind acordarea de ajutoare 
de stat \n UE, reducându-se astfel subven]iile 
pentru energia regenerabil` pe care erau obli-
gate s` le pl`teasc` industriile grele, dup` 
cum scrie The Wall Street Journal. |n schimb, 
noile reguli stabilesc termeni mai duri pen-
tru subven]iile guvernamentale acordate 
produc`torilor de energie din surse precum 
cea eolian` [i solar`. Comisia a mai declarat 
c` subven]iile guvernamentale pentru ener-
gia regenerabil` au determinat progrese \n 
obiectivele de mediu, dar au cauzat „distor-
siuni serioase ale pie]ei [i costuri \n cre[tere 
pentru consumatori“. 

|n ]ara noastr` s-a consumat o cantitate 
mai mic` de electricitate \n anul 2013, 
comparativ cu 2012, \ns` exportul de 
energie s-a dublat, conform unui raport al 
Autorit`]ii Na]ionale de Reglementare \n 
Energie. |n 2013, consumul de electricita-
te \n România a fost de 49,69 TWh, cu 5% 
mai pu]in decât \n 2012, când s-a \nregis-
trat un consum de 52,36 TWh, conform 
România TV. {i produc]ia de electricitate 
a fost \n sc`dere cu aproximativ 2% \n 
2013, de la 56,71 TWh la 55,78 TWh. |n 
schimb, exportul de energie al României 
a fost mai mult decât dublu, ajungând la 
2,47 TWh, fa]` de doar 1,15 TWh \n 2012. 
Potrivit ANRE, Hidroelectrica a fost cel 
mai mare produc`tor de energie electric` 
la nivel na]ional anul trecut, având o cot` 
de pia]` de 28,2%. 

Consumatorii industriali care vor fi excepta]i de 
la plata a pân` la 85% din certificatele verzi 
trebuie s` men]in` locurile de munc` timp 
de zece ani (pe durata schemei de sprijin) [i 
s` diminueze consumul de energie cu 20%, 
pân` \n 2020. Aceste informa]ii, publicate 
de Agerpres, apar \n anexa proiectului de 
Hot`râre de Guvern ini]iat de Ministerul 
Economiei privind exceptarea unor categorii 
de consumatori finali de la aplicarea Legii 
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului 
de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile. Pentru a beneficia de schema de 
sprijin, companiile industriale trebuie s` \nde-
plineasc` mai multe condi]ii, cumulative: 
nu trebuie s` \nregistreze debite restante la 
bugetele componente ale bugetului general 
consolidat, s` efectueze investi]ii \n urma 
c`rora consumul de energie primar` s` 
scad` cu 20% pân` \n anul 2020, s` realizeze 
audituri energetice cu exper]i autoriza]i, 
s` men]in` num`rul de locuri de munc` pe 
durata schemei [i s` \ncheie parteneriate cu 
institu]ii de \nv`]`mânt pentru realizarea de 
specializ`ri \n domeniul de activitate ([coli 
profesionale, calificare la locul de munc`, 
burse de studii etc.).
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Pân` la finalul lunii aprilie, companiile din România cu dis-
ponibilitate de certificate de emisii CO₂ au fost obligate s` se 
\nregistreze \n sistemul european, conform energielive.ro. „De 
când am preluat Directiva European` de comercializare a 
certificatelor de gaze cu efect de ser`, companii importan-
te din România, indiferent c` sunt de stat sau private, au 
trebuit s` se conformeze la reglement`ri [i reguli similare 
cu companii din Suedia. Din punctul de vedere al Ministe-
rului Mediului [i Schimb`rilor Climatice, dac` nu exist` un 
profesionalism \n abord`rile \n toate domeniile tehnice pe 
care le avem, [ansele ca s` putem s` gestion`m bine dome-
niul sunt aproape zero“, a fost declara]ia lui Attila Korodi, 
ministrul Mediului, \n leg`tur` cu acest subiect.

Ministrul român al Economiei, 
Constantin Ni]`, [i omologul s`u 
albanez au agreat un contract de 
export de energie din România spre 
Albania \n valoare de un miliard 
de euro pe an. „Ministrul Econo-
miei, Constantin Ni]`, a negociat 
[i a b`tut palma cu omologul s`u 
albanez pentru un contract de un 
miliard de euro pe an. Contrac-
tul prevede exportul unei cantit`]i

de 2,5 TWh de electricitate pe an“, 
conform surselor guvernamenta-
le, preluate de capital.ro. Potrivit 
acestora, detalii despre contract 
[i sursele de provenien]` a energiei 
urmeaz` s` fie discutate \n perioa-
da urm`toare. Prin urmare, canti-
tatea de energie care va merge la 
export \n Albania echivaleaz` cu 
5% din consumul României din anul 
2013 (de 49,6 TWh). 

Companiile din România cu 
disponibilitate de certificate 
de emisii CO2, \nregistrate \n
sistemul european

România va exporta energie
electric` \n Albania

Reprezentan]ii Chinei vor s` construiasc` centrale nucle-
are pentru a le \nlocui pe cele pe c`rbune, mult mai 
poluante, conform WantChinaTimes.com. Iar ceea ce 
este mai interesant este faptul c` vor s` fac` acest lucru 
cu tehnologie din generația a treia din Statele Unite ale 
Americii. Deciziile pentru acest proiect au fost luate \n 
cadrul unei adun`ri a Comisiei Na]ionale pentru Energie, 
condus` de premier. Potrivit Administra]iei Na]ionale de 
Securitate Nuclear` din cadrul Ministerului Protec]iei 
Mediului, guvernul Chinei a aprobat deja amplasamentele 
pentru reactoarele 1 și 2 ale centralei nucleare Xudabao, 
din Liaoning, provincie din nord-estul Chinei, și pentru 
reactoarele 3 și 4 ale centralei Haiyang, din Shandong, 
provincie din estul Chinei.

China va construi centrale nucleare cu tehnologie din SUA

2013, consum na]ional de 
gaze de 132,6 mil. MWh
Anul trecut, consumul na]ional de gaze a 
totalizat 132,6 milioane de MWh, \n sc`dere 
cu 8,2% fa]` de anul anterior (144,5 mili-
oane de MWh), potrivit raportului pentru 
2013 al pie]ei de gaze naturale, realizat 
de Autoritatea Na]ional` de Reglementare 
\n domeniul Energiei (ANRE) [i preluat de 
Agerpres. Raportul mai arat` c`, \n 2013, 
România a consumat gaze de produc]ie 
intern` \n propor]ie de 84,72%, iar gazele 
de import au acoperit 15,28% din consum.
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O echipă de oameni de [tiin]` de la Institutul Tehnologic 
din Massachusetts (MIT) [i de la Universitatea Harvard au 
descoperit o modalitate de a stoca energia solară sub form` 
de energie caloric`, la nivel microscopic, \n ni[te molecule ce 
ar putea fi apoi folosite pentru a \nc`lzi locuințe, ap` sau pentru 
a g`ti, conform unui material publicat de TheAtlantic.com. Oa-
menii de [tiin]` sus]in c` aceste molecule pot stoca energia 
oricât de mult timp [i pot fi refolosite la nesfâr[it, f`r` a emite 
deloc gaze cu efect de ser`. Din p`cate, \n ciuda desco-
peririlor impresionante, cercetătorii nu au reu[it \nc` s` con-
struiasc` un dispozitiv capabil s` fie folosit continuu pentru 
\nc`lzire.

Instala]iile de energie regenerabil` ar putea fi oprite ca 
urmare a supraproduc]iei

Anumite molecule pot stoca 
[i elibera energie solar` la 
infinit

Tranziția Europei spre un sistem energetic bazat pe energiile 
regenerabile a \nregistrat progrese atât de mari \ncât este posibil 
ca instalațiile regenerabile să fie oprite din cauza supraproducției, 
conform Bloomberg. Creșterea de cinci ori \nregistrată la pro-
ducțiile de energii verzi \n Europa \n ultimul deceniu a condus la 
scăderea prețurilor la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani și astfel 
s-au șters 400 de miliarde de dolari din valoarea de piață a com-
paniilor de utilități. |n lumina noilor condiții, operatorii de rețea ar 
putea limita producția de energie solară și eoliană \n momentele \n 
care cererea se afl` la un nivel scăzut, pentru a \mpiedica supra\n-
cărcarea rețelelor de electricitate. „|n unele state membre am 
mers prea repede cu creșterea energiilor regenerabile“, a declarat 
[i comisarul european pentru energie, Guenther Oettinger, la 
conferința Eurelectric, organizată la Londra, preluat de Agerpres.

Pentru a satisface orient`rile de politic` 
energetic` pentru anul 2020, Europa Cen-
tral` trebuie s` fac` investi]ii de 400-460 
miliarde de euro \n generarea [i transmi-
terea eficient` de energie electric`, dup` 
cum sus]ine un comunicat al Central 
Europe Energy Partners (CEEP), o asocia-
]ie de \ntreprinderi [i organiza]ii din Europa 
Central`, care colaboreaz` cu Uniunea 
Europeană. Este o cheltuial` uria[`, cu un 
efect major asupra pre]ului energiei elec-
trice. Diversele estim`ri prev`d c` pre]u-
rile energiei electrice pentru clien]ii indus-
triali din UE11 ar putea cre[te \ntre 40 [i 

60%, iar acest lucru va avea un impact [i 
asupra consumatorilor individuali. „Pen-
tru a inversa aceast` tendin]`, ]`rile din 
Europa Central` trebuie s` \[i dezvol-
te industria \n mod eficient [i consec-
vent, creând \n mod eficace noi locuri de 
munc`. |n acest scop, acestea au nevoie 
de energie ieftin`, generat`, \n principal, 
din surse interne. Reindustrializarea, utili-
zarea optim` a materiilor prime indigene 
[i energia ieftin` nu mai constituie provo-
c`ri ale viitorului. Avem nevoie de o decizie 
acum, \nainte de a fi prea târziu“, se mai 
arat` \n comunicatul preluat de hotnews.ro. 

Central Europe Energy Partners: Europa Central` trebuie s` investeasc`
400-460 miliarde de euro \n generarea eficient` de energie electric`
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Liberalizarea pie]elor energetice \n Europa – 
de la obiectivele ini]iale la realitatea prezent`

Calendarul liberaliz`rii pentru  
pia]a gazelor naturale a stârnit vii 
dispute privind evolu]ia pre]urilor 

dup` liberalizare. O preocupare 
fireasc`, ce a str`b`tut Europa de 

la Vest la Est pe parcursul ultimilor 
35 de ani, ca urmare a proceselor 
fire[ti de interconectare [i de libe-

ralizare a pie]elor concuren]iale.

text CAROL POPA
foto ShuttERStOCk
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P
ie]ele de gaze din Europa au 
fost concepute dup` al Doi-
lea R`zboi Mondial ca pie]e 
monopoliste, societ`]ile co-
merciale care ac]ionau pe 
aceste piețe fiind conside-

rate companii de interes na]ional sau 
local. Ele func]ionau ca monopoluri 
naturale, iar pre]urile cu care operau 
erau stabilite pe criterii sociale, politice 
[i economice. 

EFICIENTIZAREA MONOPOLURILOR
|ncepând cu anul 1980, dup` cea mai impor-
tant` criz` a petrolului de la sfâr[itul seco-
lului trecut, statele europene au pus proble-
ma eficientiz`rii acestor monopoluri. Astfel, 
\n unele ]`ri, printre care [i Fran]a, \n vede-
rea reducerii costurilor de operare [i trans-
port prin re]ele s-au \ncheiat contracte 
sociale \ntre Guvern [i societ`]ile ce de]ineau 
monopoluri naturale, prin care se urm`rea 
impunerea unor indicatori de eficien]`, 
dintre care cel mai important era reprezen-
tat de reducerea costurilor [i implicit a pre-
]urilor [i tarifelor concomitent cu cre[terea 
calit`]ii \n prestarea serviciilor. |n alte ]`ri, 
precum Marea Britanie, s-a trecut la privati-
zarea sectorului public, care a determinat 
cre[terea calit`]ii serviciilor [i reducerea 
pre]urilor de vânzare. 

PRIMII PA{I SPRE LIBERALIZARE
Primele privatiz`ri \n acest sector au repre-
zentat [i primii pa[i spre liberalizare. Com-
paniile intrate \n proprietate privat` au 
cucerit pas cu pas teritoriul ocupat de mo-
nopolurile de stat. Dar investi]iile realizate 
de companiile private \n re]ele de conducte 
de transport [i distribu]ie aveau la baz` e-
valu`ri de consum care nu \ntotdeauna au 
fost confirmate de realitate. Incertitudinea 
care plana asupra modului \n care se deru-
leaz` liberalizarea pie]ei de gaze la nivel 
european a contribuit la temerile investito-
rilor privind majorarea produc]iei [i a capa-
cit`]ii de transport. Consiliul Europei, printr-o 
serie de directive, a c`utat s` impun` demo-
nopolizarea pie]ei de gaze prin instaurarea 
unor pa[i concre]i care trebuie realiza]i, 
astfel \ncât s` se fac` trecerea treptat` de 
la o pia]` monopolist` la una liber`. Aceast` 

orientare spre o pia]` liber` de gaze, de[i 
prezint` avantaje certe, nu trebuia realizat` 
f`r` o strategie de securitate energetic`, 
deoarece aproximativ 70% din sursele de 
gaze care alimenteaz` Europa erau atunci, 
[i sunt [i \n prezent, \n ]`ri din afara UE, cum 
ar fi Rusia, Norvegia [i Algeria.

EFECTELE DESCHIDERII PIE}ELOR
Ca urmare a adopt`rii, \n 1998, a unei legi 
comunitare ce prevedea liberalizarea par-
]ial` a pie]ei gazelor naturale, \ncepând cu 
10 august 2000, cet`]enii Uniunii Europene 
se a[teaptau \n acel an la mari reduceri de 
pre] la gaze naturale. |n realitate, \n lunile 
ce au urmat deschiderii pie]elor, oficialii 
europeni anticipau o cre[tere a pre]urilor 
gazelor naturale pe pie]ele comunitare, 
acestea fiind direct legate de pre]ul ]i]eiului, 
care \n perioada 1998-2000 a atins cel mai 
ridicat nivel din acel deceniu.
„Pre]urile vor \ncepe totu[i s` scad` pe 
termen lung, pe m`sur` ce liberalizarea va 
for]a companiile din acest domeniu ‒ dintre 
care multe se bucur` \nc` de o pozi]ie de 
monopol – s` devin` tot mai competitive. Pe 
m`sur` ce pie]ele europene se liberalizeaz`, 
pre]urile vor \ncepe s` scad`“ , sus]inea 
atunci Clare Spottiswoode, fost responsabil 
\n industria britanic` a gazelor naturale, 
care a supravegheat procesul de deregle-
mentare a acestei pie]e \n Marea Britanie \n 
anii '90, citat de Reuters. |ncepând cu 10 
august 2000,  toate statele membre ale UE, 
mai pu]in Portugalia [i Grecia, au avut obli-
ga]ia de a deschide concuren]ei cel pu]in 
20% din pie]ele na]ionale ale gazelor natu-
rale, conform prevederilor directive adopta-
te \n 1998 la nivel comunitar.
Comisia Europeană a constatat, la un an de 
la implementarea deciziei, \n iulie 2001, c` 
scopul urm`rit prin aceast` liberalizare – 
sc`derea pre]urilor ‒ nu a fost atins. Dim-
potriv`, \n ciuda concuren]ei \n cre[tere, 
pre]urile gazelor naturale pe pie]ele euro-
pene aproape s-au dublat pe parcursul 
celor 12 luni, ajungând la 0,25 lire/ 
100.000 Btu, \n timp ce pre]ul ]i]eiului a 
urcat la 30 dolari barilul. De altfel, \n 2001 
existau voci care sus]ineau c` noile regle-
ment`ri \n domeniul gazelor naturale nu vor 
genera reduceri spectaculoase de pre], de 

natura celor \nregistrate pe pia]a electri-
cit`]ii, a c`rei liberalizare \ncepuse cu un 
an mai devreme. Motivul era simplu: pe 
pia]a electricit`]ii existau numero[i furni-
zori, iar supraoferta genera o concuren]` 
puternic`, \n timp ce pia]a gazelor naturale 
este dominat` de patru produc`tori impor-
tan]i ‒ Rusia, Norvegia, Algeria [i Olanda 
‒ iar oferta este controlat`. Evident, doi ani 
mai târziu, s-a constat c` s-a \nregistrat o 
sc`dere a tarifelor de distribu]ie, o cre[tere 
a performan]ei [i eficien]ei \n serviciile de 
furnizare, iar toate aceste reduceri de cos-
turi s-au resim]it [i la consumatorul final.
Fenomenul \nregistrat \n procesul de libe-
ralizare a pie]elor de energie din vestul 
Europei s-a repetat \n egal` m`sur` \n 
momentul aplic`rii acelora[i m`suri \n 
]`rile din estul european. Mai \ntâi \n 
Cehia, Polonia [i Ungaria, \ncepând cu 
anul 2004, apoi \n România [i Bulgaria din 
2007. Atât \n Bulgaria, cât [i \n Ungaria, 
liberalizarea pie]elor energetice a f`cut 
obiectul unor dezbateri publice ce au 
condus la demisii la nivel guvernamental. 
Asta de[i Ungaria a aplicat, pân` \n fe-
bruarie 2014, o politic` de pre]uri ce a 
protejat consumatorul autohton de pre-
]urile de operare a importurilor de gaze. 
Astfel, pre]urile practicate la ie[irea de 
gaze naturale din Ungaria c`tre statele 
vecine, inclusiv România, era de aproxi-
mativ opt ori mai mare decât pre]ul prac-
ticat la intrarea gazelor pe teritoriul Unga-
riei. Profiturile \ncasate din aceste opera-
]iuni se reg`seau \n tarifele mici de fur-
nizare a gazelor naturale pe teritoriul 
Ungariei. 

|ncepând cu 10 august 2000, 
toate statele membre ale 

UE, mai pu]in Portugalia [i 
Grecia, au avut obliga]ia de a 

deschide concuren]ei cel 
pu]in 20% din pie]ele na]io-

nale ale gazelor naturale.
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text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCk

Compania islandez` Reykjavik Geothermal se preg`te[te de construirea unei centrale electrice geotermale 
lâng` un vulcan din Rift Valley, Etiopia. Este vorba de un proiect de 4 miliarde de dolari, iar Statele Unite ale 
Americii sunt principalul sus]in`tor.

Proiectul Corbetti 
Centrala geotermal` a Africii

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 1 (19)/2014

|
n luna iulie a acestui an, compania 
islandez` de centrale electrice 
geotermale Reykjavik Geothermal 
(RG) va \ncepe forajul \n Etiopia, \n 
baza proiectului Corbetti. RG a 

semnat o \n]elegere cu guvernul etiopi-
an \n luna octombrie a anului trecut, 
dup` doi ani de discu]ii [i expertize, 
Gunnar Orn Gunnarsson, CEO al com-
paniei, declarând c` energia produs` 
aici va fi folosit` de re]eaua na]ional` 
din Etiopia \n clipa \n care va \ncepe 
produc]ia comercial`. Decizia constru-
irii unei asemenea centrale a luat 
na[tere \n urma faptului c` prin rocile 
cr`pate ale vulcanului inactiv din Rift 
Valley se ridic` aburi ce dep`[esc o 
temperatur` de 250°C la suprafa]`, 
ceea ce-i face potrivi]i pentru produce-
rea de electricitate.
Centrala geotermal` se va construi la 
124 mile sud de capitala Etiopiei, Addis 
Ababa, [i este prima de acest gen, sco-
pul s`u fiind s` asigure energie regene-
rabil` pentru a doua cea mai populat`  
]ar` din Africa. Proiectul va fi dezvoltat 
\n zona Corbetti, iar primii 10 MW ai noii 
centrale vor fi activi \n anul 2015, cu o 
cre[tere la 100 MW \n 2016, capacita-
tea maxim`, de 500 MW, urmând s` 
devin` activ` \ncepând cu 2018. Cen-
trala va fi complet func]ional` \n anul 
2021, iar energia produs` va fi folosit` 
atât pentru consumul local, cât [i pen-
tru exportul \n ]`rile \nvecinate, conform 
pre[edintelui Ethiopian Electric Power 

Corporation, Miret Debebe. „Africa 
trebuie s` se schimbe [i energia este 
motorul acestei transform`ri“, sus]ine 
Hailemariam Desalegn, prim-ministrul 
Etiopiei: „|n urm`torii 30 de ani trebuie 
s` producem 80.000 MW din energie 
termal`, eolian` [i solar`. Nu doar pen-
tru Etiopia, dar [i pentru ]`rile \nvecina-
te. Acest lucru nu se poate realiza doar 
prin investi]ie public`, trebuie s` facem 
parteneriate cu sectorul privat. Din 
acest punct de vedere, un asemenea 
proiect, de 1.000 MW, \n colaborare cu 
Reykjavik Geothermal, este un start 
important. |n acest moment, Africa nu 
are nevoie doar de ajutor, ci [i de inves-

ti]ii“. Proiectul Corbetti este sus]inut \n 
primul rând de guvernul Statelor Unite, 
ca parte a Power Africa, o politic` de 
7 miliarde de dolari implementat` de 
pre[edintele Barack Obama cu scopul 
cre[terii accesului la electricitate a 
continentului african. Etiopia este o 
republic` federal` democrat`, aflat` \n 
nord-estul continentului negru, supra-
numit` [i Cornul Africii. Strategic, ea 
este apropiat` de Orientul Mijlociu [i 
Europa [i asigur` un acces u[or c`tre 
cele mai importante porturi ale regiunii, 
sporind influen]a interna]ional`. Se \n- 
vecineaz` cu Sudan \n vest, Somalia [i 
Djibouti \n est, Eritrea \n nord [i Kenya 
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\n sud. Are o suprafa]` de 1.112.000 km² [i 
este populat` de 91 milioane de locuitori, 
fiind a doua cea mai mare ]ar` din Africa. Prin 
proiectul Corbetti, Etiopia are [ansa de a se 
rupe de investi]iile locale [i de cele ale Chinei 
(implicat` masiv \n zona infrastructurii), care 
au monopolizat ]ara \n ultimii ani. Guvernul 
etiopian a dezvoltat o pia]` economic` domi-
nat` de stat dup` ce rebelii au \nl`turat 

regimul militar socialist \n anul 1991. |n timp 
ce investi]iile private au fost \ncurajate \n 
sectoare precum agricultura, guvernul a dus 
o politic` de monopol \n zona serviciilor 
financiare, transportului, energiei [i teleco-
munica]iilor. Pentru c` \[i dore[te s` devin` 
un exportator local de energie, Etiopia trebu-
ie s` investeasc` mult [i \n infrastructur` \n 
urm`torii ani. Astfel, \n urma acestui proiect, 

Banca Chinei va investi 1 miliard de dolari \n 
linia de transmisie a centralei, \n timp ce alte 
organiza]ii financiare chineze finan]eaz` mai 
multe rute de transport de pe teritoriul Etio-
piei. |n plus, din dorin]a de a câ[tiga statutul 
de carbon-neutru \n anul 2025, autorit`]ile 
etiopiene vor s` dezvolte proiecte [i pentru 
investi]iile \n energie eolian`, solar` [i alte 
surse de energie verde.
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„Contractul nostru cu EEPCO [i 
guvernul etiopian este o realiza-
re important`.  Reykjavik 
Geothermal va fi primul Inde-
pendent Power Producer (IPP) 
\n Etiopia, iar proiectul Colbetti 
va fi cea mai mare hidrocen-
tral` termal` construit` \n Afri-
ca. Acordul pentru capacitatea 
de 1.000 MW, o investi]ie de 
peste 4 miliarde de dolari de-a 
lungul a 8-10 ani, confirm`
\ncrederea investitorilor str`ini 
\n dezvoltarea [i stabilitatea 
economiei etiopiene. Acest pro-
iect va fi coordonat de investi-
tori priva]i americani [i a gene-
rat o aten]ie sporit` din partea 
agen]iilor implicate \n ini]iativa 
Power Africa, anun]at` de 
pre[edintele Obama.“

„Proiectul Corbetti este un nou 
model de dezvoltare la scar` 
larg` a sistemelor energetice 
\n Africa. Proiectul combin` 
cuno[tin]ele tehnice ale Islan-
dei cu capacitatea \n energie 
geotermal` a Etiopiei [i cu spri-
jinul financiar [i expertiza Sta-
telor Unite. Acest proiect va 
stabili un nou punct de reper \n 
cazul celor finan]ate de secto-
rul privat [i va ajuta Etiopia 
să-[i ating` poten]ialul energe-
tic maxim.“

„Acest acord istoric pentru Etio-
pia este un tribut adus liderului 
vizionar H.E. Meles Zenawi. 
Fostul prim-ministru a fost 
purt`torul de cuvânt al Africii la 
conferin]ele despre schimb`rile 
climatice globale [i un lupt`tor
\nfl`c`rat pentru energia verde 
[i regenerabil`.“ 

Michael Philipp,
pre[edinte Reykjavik Geothermal

Miheret Debebe,
CEO EEPCO 

Nejib Abba Biya,
pre[edinte Rift Valley Geothermal

ETHIOPIAN ELECTRIC POWER CORPORATION 

REYKJAVIK GEOTHERMAL 

Ethiopian Electric Power Corpo-
ration (EEPCO) este o organiza-
]ie public` ce a luat fiin]` \n 1948, 
pe o perioad` nelimitat`, [i are 
puterea [i atribu]iile fostei Ethio-
pian Electric Light and Power 
Authority. Scopul acestei organi-

za]ii este de a dezvolta proiecte 
pentru energia electric`, \n acord 
cu politicile de dezvoltare econo-
mice [i sociale ale guvernului, [i  
de a descoperi alte activit`]i meni-
te s` o ajute s`-[i ating` scopul 
energetic.

Reykjavik Geothermal (RG) 
este o companie de dezvol-
tare geotermal`, fondat` \n 
Islanda \n anul 2008, de 
c`tre un grup de exper]i 
geotermali. Activitatea com-
paniei const` \n dezvoltarea 
resurselor de energie geo-
termal`, pentru cre[terea 
produc]iei la scar` ridicat`. 

RG identific` loca]ii \n care 
resursele geotermale pot fi 
dezvoltate \n acord cu nevo-
ile locale pentru energie 
regenerabil`. Pân` acum, a 
dezvoltat [i a explorat pro-
iecte geotermale \n 30 de 
]`ri, inclusiv cea mai mare 
central` geotermal` din 
Hellisheidi, Iceland.

Sursa: www.bloomberg.com

Sursa: www.sustainablebusiness.com

Sursa: www.reykjavikgeothermal.com
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SOLU}II PRACTICE

Tipuri de materiale
[i eficien]a lor pentru
reabilitarea termic`

text ADRIAN C|L}AN foto ShUTTERSTOCk

Termoizolarea corect` [i eficient` a locuin]elor este un subiect „fierbinte“, având \n vedere costurile \n continu` cre[tere la 
\nc`lzire, dar [i nevoia stringent` de economisire a energiei pentru a limita poluarea [i efectul de ser` generat de aceasta. Pe 
pia]` exist` diferite solu]ii de termoizolare, de la cea mai comun`, cu polistiren, pân` la cele avansate, cu folie vidat`, gel de 
siliciu sau material ceramic. 

|
n ultimii ani, ]ara noastr` a intrat \ntr-o campanie de rea- 
bilitare termic` a blocurilor, pentru a economisi ener- 
gie [i a sc`dea valoarea facturilor la \ntre]inere. |n 
cazul construc]iilor noi (case [i cl`diri), gradul de izola- 
re termic` a crescut semnificativ. Dar tot acest pro- 
ces nu trebuie f`cut f`r` aportul unui specialist, un 
auditor energetic, care s` aprecieze toate aspecte- 

le legate de termoizolare (consumurile pentru \nc`lzire, ap` cal- 
d`, iluminat), ventilarea mecanic` [i climatic` [i să găsească solu- 
]iile optime, atât din punct de vedere tehnic, cât [i econo- 
mic, pentru ca, \n final, cl`direa s` ob]in` un certificat de per- 
forman]` energetic` \n acord cu normele Uniunii Europene. 
Dar atunci când se face termoizolarea unei cl`diri se produc 
şi anumite greşeli, pornind de la cele de static` a construc- 
]iei, de execu]ie sau de componente ale sistemului, până la cele 
legate de alegerea, pe criterii financiare, a unor materiale de izo-
lare cu deficien]e \n privin]a coeficientului de izolare.

DE LA POLISTIREN LA PERLIT {I VAT~ DE LEMN
|n construc]iile din România, apari]ia, \n anul 1989, a STAS 
6472/3-89 a marcat un progres atât \n privin]a valori-
lor rezisten]elor termice minime cerute, cât [i \n stabilirea 
unui mod de calcul mai riguros, care include efectul pun]ilor 
termice [i previne riscul la condens. |ntre 1990 [i 1992, nu- 
m`rul locuinţelor tip bloc construite a fost relativ mic (doar 
650, adic` circa 0,8% din pia]`), cele mai multe dintre ele 
fiind izolate termic conform prevederilor vechi dinaintea 
anilor ‘90. Dar, \ncepând cu anul 1998, au intrat \n vigoare 
noile normative termotehnice (aliniate cerin]elor europene, 
unde coeficientul global de izolare termic` normat este \n jur 
de 0,55 W/m3K), substan]ial mai exigente cu izolarea ter- 
mic`, atât pentru \mbun`t`]irea condi]iilor de confort inte-
rior, cât [i pentru economisirea energiei consumate pentru 
\nc`lzire. Pân` de curând, a fost preluat ca o axiom` faptul c` 
placarea fa]adelor cu polistiren reduce consumul de energie ter-
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mic` cu pân` la 60%, previne formarea de 
mucegai [i prelunge[te durata de via]` a 
cl`dirilor care au cel pu]in 20 de ani. 

Materialele folosite \n mod 
curent pentru izolarea termic` 
exterioar` a locuin]elor au con-
ductivitate termic` [i densitate 
reduse, sunt de natur` organic` 
sau anorganic`, se prezint` sub 
form` de pl`ci, blocuri, saltele. 

Astfel, cel mai des folosite sunt: EPS - polisti-
renul expandat (material plastic celular rigid, 
realizat prin sintetizarea perlelor de polistiren 
expandabil sau dintr-unul din copolimerii a- 
cestuia, cu o structur` celular` \nchis`, umplut` 
cu aer), polistirenul extrudat [i vata mineral`, 
un material de izola]ie cu structur` fibroa- 
s`, fabricat din topituri de roc`, zgur` sau sti- 
cl`. De[i \n ]ara noastr` este \ncet`]enită 
termizolarea casei cu polistiren expandat, nu 
aceasta este singura solu]ie disponibil̀  pe pia]`. 

Europa Occidental` folose[te 
materiale de termoizolare din ce 
\n ce mai ecologice, chiar dac` 
acestea sunt mult mai scumpe, 
de la izola]iile din lână, celuloz`, 
sau fibre de lemn, pân` la spuma 
rigid` de poliuretan ori cea feno-
lic`, pluta expandat`, perlitul 
expandat, vata de lemn sau sti-
cla celular`. 

Propriet`]ile acestor materiale noi [i domeni-
ile de aplicabilitate sunt, \n general, bine cu- 
noscute, ca [i solu]iile constructive \n a c`-
ror alc`tuire sunt incluse: structuri omoge-
ne u[oare, structuri stratificate compacte, 
structuri ventilate, acoperi[uri verzi, pere]i 
cu izola]ie transparent`.

VATA BAZALTIC~: MAI SCUMP~
Dac` \n str`in`tate tehnologiile plac`rii cu 
polistiren sunt foarte bine puse la punct, \n 
România, alegerile se fac din prisma costu-
rilor [i mai pu]in din cea a calit`]ii [i eficien- 
]ei acestuia. Astfel c`, dilema celor care vor 

s`-[i izoleze apartamentele şi s` reduc` costu- 
rile la energia termic` este legat` doar de tipul 
de polistiren folosit: expandat sau extrudat. 
Pentru a ajunge la cea mai eficient` alegere, 
trebuie cunoscute avantajele [i dezavan- 
tajele plac`rii cu polistiren sau cu vat` bazal-
tic`, precum [i caracteristicile termice ale a- 
cestora. Desigur c`, pentru cl`dirile vechi, 
cea mai la \ndemân` solu]ie este folosirea 
polistirenului expandat, c`ci acesta are avan-
tajul permeabilit`]ii la vapori. De asemenea, 
conductivitatea termic` (W/mk) a acestuia 
trebuie să fie cât mai apropiat` de zero, ca 
s` nu apar` diferen]e de temperatur`, iar 
rezisten]a la compresiune (la o tasare de 
10%) trebuie s` fie de minimum 70 kPa, ca s` 
reziste la [ocuri mecanice, precum grindina, 
rafalele de vânt, loviturile etc. 

Un minus important al polistire-
nului expandat este rezisten]a 
sc`zut` \n timp; din cauza migr`rii 
vaporilor prin polistiren iarna, 
când se atinge deseori a[a-numitul 
punct de \nghe], materialul umed 
\nghea]`, \[i m`re[te volumul, se 
distruge leg`tura dintre perlele 
componente [i \n timp cedeaz  ̀sau 
se dezlipe[te de pe structur`. 

Cu toate c` mul]i cred c` polistirenul extru-
dat, fiind mai dens, asigur` o izolare mai 
bun` a cl`dirii, principiul este fals, acesta 
nefiind recomandat pentru izolarea pere- 
]ilor exteriori, [i cu prec`dere pentru reabili- 
tarea termic` a subsolurilor [i a pun]ilor 
termice, dezavantajul s`u fiind acela c` 
densitatea sa nu permite trecerea vaporilor, 
umiditatea r`mânând \ntre perete [i materialul 
izolant [i astfel apare igrasia. O alternativ` sunt 
pl`cile de vat` bazaltic`. Aceasta este neutr` 
din punct de vedere chimic, nu d`uneaz` 
s`n`t`]ii, este reciclabil`, rezistent` \n timp [i 
nu se degradeaz`, fapt pentru care \[i men]i- 
ne capacitatea termoizolant` timp \ndelungat. 

Conductivitatea termic` a vatei 
minerale bazaltice este, de obi-
cei, de 0,036 W/mK, mai bun` 

decât a polistirenului, care are 
o conductivitate termic` de 
0,044 W/mK.

 |n plus, vata mineral` are [i o rezisten]` ridi-
cat` contra incendiilor (clasa de protec]ie la 
foc A1), este anorganic`, deci nu contribuie 
la dezvoltarea mucegaiurilor, bacteriilor [i 
nici nu se descompune. Felul \n care sunt dis-
puse fibrele \i asigur` propriet`]i excelente 
de amortizare a zgomotelor, o mare capaci-
tate de difuzie [i de permeabilitate a aerului. 

SOLU}II CU EFICIEN}~ MAXIM~
Speciali[tii occidentali au \nceput să renunţe 
la plac`rile cu polistiren, considerând discuta- 
bil beneficiul economic al izola]iei termice. 
Cauza, indicat` de Institutul de Cerceta- 
re a Erorilor Constructive de la Aachen, Germa- 
nia, fiind c` materialul blocheaz` circula- 
]ia aerului [i produce condens \n interiorul izola- 
]iei. Acesta, pentru c` nu se poate evapo- 
ra, \nghea]` \n timpul iernii [i afecteaz` structu- 
ra de rezisten]` a cl`dirii. Umezeala men]i- 
ne pere]ii mai reci, astfel c  ̀termoizola]ia \[i pier-
de propriet`]ile ini]iale, iar locatarii cl`dirilor 
ajung s` cheltuiasc` mai mult cu \nc`lzirea. 

De[i se credea c` placarea fa]a- 
delor cu polistiren reduce con-
sumul de energie termic` cu 
circa 50%, previne formarea de 
mucegai [i prelunge[te via]a 
cl`dirilor cu cel pu]in 20 de ani, 
studiile inginerilor germani au 
ar`tat c` rata de p`trundere a 
mucegaiului este de 8,2%, pen-
tru locuinţele placate, iar pentru 
cele neplacate, de doar 9,3 %. 

|n ultimul timp, au ap`rut pe pia]` materiale 
ceramice lichide, termoizolante [i ultrasub- 
]iri, asociate cu folii reflectante pentru 
infraro[u (suprim` transferul de c`ldur` 
radiant`) sau materiale izolante sub vid, 
neconductive termic, ob]inute prin evacuarea 
aerului dintr-un suport fibros sau celular pre-
sat \ntr-o foaie etan[`, de tipul nanogelurilor 
de siliciu. n
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GDF SUEZ a prezentat proiectul GPL

del Plata din Uruguay

Uruguayul doreşte să-şi \ntărească inde-

pendenţa energetic` şi să reducă importu-

rile de petrol. Pentru a atinge acest obiec-

tiv, Uruguayul s-a angajat, \mpreună cu 

GDF SUEZ, \ntr-un proiect ce prevede con-

struirea terminalului de gaz lichefiat del 

Plata. Terminalul del Plata, situat la o dis-

tanţă de 4 km de capitala Montevideo, va 

cuprinde un terminal flotant de stocare şi 

regazeificare şi un baraj, protejate de un dig de 1,5 km. Proiectul se va 

desfăşura \n două etape: \n 2015 vor fi puse \n funcţiune terminalul de 

import şi digul, iar \n 2016 va fi terminat cel mai mare terminal offshore de 

stocare şi regazeificare din lume, cu o lungime de 345 m, lăţime de 55 m 

şi o capacitate de stocare de 263.000 metri³. Gérard Mestrallet, Preşedin-

te Director General GDF SUEZ, a declarat: „GPL del Plata marchează intra-

rea noastră pe piaţa uruguyană şi \ntăreşte prezenţa noastră \n America 

Latină, o regiune-cheie pentru grupul nostru“. Sursa: www.gdfsuez.com
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Investiţii \n energie pe glob
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

După o perioadă de calm pe piaţa de 

fuziuni şi achiziţii, determinată de \nce-

tinirea ritmului de creştere economică 

din ţările BRICS, anul 2014 a \nceput \n 

forţă pentru marile companii din secto-

rul energetic. Modificările climatului 

economic, scăderea consumului \n anu-

mite zone de pe glob şi creşterea con-

sumului \n economiile emergente impun 

o repoziţionare a capacităţilor de pro-

ducţie şi modificarea strategiilor de 

business \n companiile multinaţionale. 

Modificările geopolitice din estul Euro-

pei şi tensionarea relaţiilor cu Rusia,  

principalul furnizor de gaze naturale 

către Europa, au accelerat ritmul inves-

tiţiilor \n soluţii alternative.

GDF SUEZ a \nceput producţia

de gaz din al doilea puţ din câmpul Juliet

GDF SUEZ a \nceput, pe 8 mar-

tie 2014, producţia de gaz de 

la al doilea puţ din câmpul ga-

zeifer Juliet, câmp descoperit 

\n decembrie 2008. Acesta 

este un pas extrem de impor-

tant pentru GDF SUEZ, ce mar-

chează consolidarea poziţiei 

companiei printre producătorii 

de gaz din Marea Nordului. 

Proiectul submarin Juliet va 

produce 80 milioane metri 

cubi de gaz pe an şi 400.000 barili de petrol pe lună. Zăcământul 

Juliet face parte din rezervorul Rotliegend-Leman şi are resurse 

estimate la 11,6 milioane barili de petrol. Jean-Claude Perdigues, 

Managing Director al GDF SUEZ E&P UK: „|nceperea producţiei la 

cel de-al doilea puţ la Juliet reprezintă un pas important pentru dez-

voltarea GDF SUEZ \n Regatul Unit, pentru că marchează tranziţia 

de la faza de dezvoltare la cea de producţie propriu-zisă“. 

Sursa: www.gdfsuez.com

Toshiba şi GDF SUEZ vor construi trei reactoare

nucleare \n Marea Britanie

Toshiba şi GDF SUEZ au ajuns la 

un acord asupra termenilor-cheie 

cu Autoritatea Britanică Nucleară 

pentru gestionarea terenului de 

la Sellafield, unde cele două com-

panii intenţionează să constru-

iască trei reactoare nucleare, 

transmite Reuters. Contractul 

reprezintă un pas important pen-

tru construcţia unor uzine nucle-

are de nouă generaţie \n Marea 

Britanie. „Autoritatea Britanică Nucleară a ajuns la o \nţelegere cu Toshiba şi GDF 

SUEZ asupra principalilor termeni comerciali pentru terenul de la Moorside, lângă 

Sellafield“, se arată \ntr-un comunicat al instituţiei britanice. Consorţiul va opera 

primul reactor nuclear britanic \n 2024, pentru construcţia căruia vor fi angajaţi 

aproximativ 21.000 de oameni. Licenţa de operare, al cărei termen de expirare 

era aproape, a fost cumpărată \n 2009 la un preţ de 19,5 milioane lire sterline, 

iar guvernul britanic a redeschis licitaţia din cauza implicării scăzute \n proiect a 

companiei japoneze Toshiba.
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GDF SUEZ va vinde GPL 

american \n Taiwan

Compania franceză GDF SUEZ a semnat primul 

său contract pe termen lung de vânzare gaz 

lichefiat \n Asia cu compania de stat CPC din 

Taiwan. GDF SUEZ va livra 800.000 tone GPL pe 

an către CPC pentru o perioadă de peste 20 de 

ani, \ncepând din 2018. Gazul lichefiat provine 

din fabrica GPL Cameron din Statele Unite, unde 

compania franceză deţine o capacitate de

4 milioane tone pe an. GDF SUEZ a mai semnat 

contracte similare de vânzare a gazului lichefiat 

american \n Japonia, China şi Chile. Jean-Marie 

Dauger, vicepreşedinte Global Gas & LNG din 

GDF SUEZ, a declarat agen]iei Reuters: „Acest 

contract de vânzare va contribui \n primul rând 

la exportul de gaz natural produs \n SUA pe piaţa 

globală de GPL“. GDF SUEZ este principalul 

importator de gaz natural lichefiat din Europa.  

Storengy dezvoltă un rezervor subteran 

de gaz \n China

Subsidiara GDF SUEZ Grup 

cu sediul la Beijing, Sto-

rengy China, a fost \nfiin-

ţată \n martie 2012 cu 

cinci angajaţi şi deja este 

foarte bine plasată pe o 

piaţă cu un potenţial ex-

cepţional de dezvoltare. 

Storengy China a semnat 

un contract cu PetroChina 

pentru evaluarea a şase 

site-uri de dezvoltare cu 

un potenţial de stocare de gaz de 10 miliarde metri cubi, echivalen-

tul volumului total din Franţa. |n China, numai 3% din consumul anual 

de gaz este stocat subteran, \n comparaţie cu 20% cât este \n alte 

ţări mai mature din punct de vedere energetic. Guvernul chinez pare 

hotărât să dezvolte capacităţi de stocare de până la 90 milioane 

metri cubi de gaz, echivalentul a un sfert din capacitatea mondială 

de stocare. Storengy China intenţionează să devină operator pe 

această piaţă \n parteneriat cu firme chineze.
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GDF SUEZ a \nceput producţia

de gaz din al doilea puţ din câmpul Juliet

GDF SUEZ a \nceput, pe 8 mar-

tie 2014, producţia de gaz de 

la al doilea puţ din câmpul ga-

zeifer Juliet, câmp descoperit 

\n decembrie 2008. Acesta 

este un pas extrem de impor-

tant pentru GDF SUEZ, ce mar-

chează consolidarea poziţiei 

companiei printre producătorii 

de gaz din Marea Nordului. 

Proiectul submarin Juliet va 

produce 80 milioane metri 

cubi de gaz pe an şi 400.000 barili de petrol pe lună. Zăcământul 

Juliet face parte din rezervorul Rotliegend-Leman şi are resurse 

estimate la 11,6 milioane barili de petrol. Jean-Claude Perdigues, 

Managing Director al GDF SUEZ E&P UK: „|nceperea producţiei la 

cel de-al doilea puţ la Juliet reprezintă un pas important pentru dez-

voltarea GDF SUEZ \n Regatul Unit, pentru că marchează tranziţia 

de la faza de dezvoltare la cea de producţie propriu-zisă“. 

Sursa: www.gdfsuez.com

Grupul francez Albioma va deschide mai multe 

unităţi pentru producerea de biogaz

Grupul francez Albioma, specializat \n biomasă, a lansat prime-

le două uzine de biogaz ce fac parte dintr-o investiţie menită să 

schimbe reglementările din 

domeniu \n Franţa, a anunţat 

Jacques Petry, CEO Albioma, 

citat de agentia Reuters. Com-

pania este specializată \n gene-

rarea de energie electrică din 

resturi de trestie de zahăr. A 

deschis două uzine de produc-

ţie de biogaz \n regiunea franceză Poitiers \n 2013 şi intenţio-

nează să deschidă alte trei sau patru anul acesta. Albioma are 

o reţea de 22 de uzine de metanizare, \n care va investi circa 

200 milioane de euro \n anii următori. Primele două uzine au 

capacităţi de producţie de 2 şi, respectiv, 0,5 MW. Jacques Petry 

a declarat că Franţa, cu o capacitate cumulată de producţie de 

biogaz de 30 MW, este cu mult \n urma Germaniei, care produ-

ce 3.000 MW. Profitul net al firmei a crescut \n 2013 cu 33 de 

procente, până la 43 milioane de euro, iar acţiunile s-au majorat 

cu 12 procente din octombrie până acum.
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GDF SUEZ Energy UK a primit premiul 

pentru respectarea standardelor Service-

Mark pentru cele mai bune servicii

furnizate clienţilor corporate şi industriali 

GDF SUEZ Energy UK, cu 

sediul \n Leeds, a primit 

premiul ServiceMark du-

pă \ncheierea procesului 

de acreditare a Institutului 

pentru Serviciile Consu-

matorilor din Regatul 

Unit, proces care a inclus 

evaluarea gradului de 

satisfacţie a clienţilor 

GDF SUEZ, evaluarea per-

sonalului GDF SUEZ, dar şi o evaluare independentă a specialiştilor 

Institutului. GDF SUEZ a primit un scor de 77% pentru satisfacţia 

clienţilor. Steve Riley, CEO şi Preşedinte GDF SUEZ Energy

UK-Europe, a spus: „Standardele ServiceMark ale Institutului 

reprezintă o recunoaştere a eforturilor oamenilor noştri de a

\mbunătăţi şi de a furniza servicii de clasa \ntâi clienţilor noştri 

business şi industriali, dar şi intermediarilor. |n timp ce preţurile 

competitive sunt importante pentru clienţii noştri, \n special \n 

climatul economic actual, investiţia noastră \n furnizarea serviciilor 

şi angajamentul nostru de a \mbunătăţi relaţiile cu clienţii este 

importantă pentru creşterea afacerii noastre. Noi ne fidelizăm cli-

enţii şi câştigăm clienţi noi datorită calităţii serviciilor mai mult 

decât datorită preţului“. Sursa: www.gdfsuez-energy.co.uk

FRANȚA
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OPORTUNIT~}I

B 
eneficiind de expertiza şi know-how-ul companiei 
franceze Safege Franţa (\n 2013, aceasta a deru-
lat afaceri de 105 milioane de euro, având 1.400 
de angajaţi), Safege România are \n prezent po-
sibilitatea de a dezvolta servicii de consultanţă 

inginerească de calitate pe piaţa locală, piaţă care are o 
mare nevoie de management profesionist \n proiectele de 
infrastructură.
Doar \n prima jumătate a anului 2014, Safege România a  
\ncheiat cu autorităţile locale din Oradea şi, respectiv, din 

judeţul Hunedoara două contracte de importanţă majoră 
pentru locuitorii celor două zone geografice.
|n cadrul primului proiect, Safege România va asigura „Asis-
tenţă tehnică \n supervizarea lucrărilor pentru implementa-
rea proiectului la sursa CET Oradea [i de reabilitare a reţe-
lelor de termoficare \n municipiul Oradea“. Scopul acestui 
contract \l reprezintă furnizarea de Asistenţă Tehnică către 
Autoritatea Contractantă, sub forma serviciilor de supervi-
zare pentru implementarea măsurilor de reabilitare a sursei 
centralizate de căldură, precum şi a reţelelor de transport 

20

text CAROL POPA  foto PR

Deşi piaţa de consultanţă tehnică a ajuns la maturitate, numărul companiilor care şi-au construit o reputaţie 
bună \n coordonarea şi supervizarea proiectelor tehnice de succes nu este foarte mare. |ntre acestea, sucur-
sala locală a companiei Safege se distinge prin apropierea faţă de nevoile clienţilor, dar şi prin profesionalismul 
echipei. Cei 12 angajaţi care lucreaz` pentru Safege România au derulat, \n patru ani de prezenţă pe piaţa 
locală, proiecte de interes public ce acoperă o arie foarte largă de lucrări tehnice.
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Safege: consultanţă şi 
asistenţă tehnică de calitate 
pentru proiecte de succes
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agent termic primar aferente municipiului Oradea, care să fie 
finanţate din POS Mediu Axa Prioritară 3. 
Safege va acţiona \n calitate de Consultant Supervizare pen-
tru supervizarea a trei contracte de lucrări referitoare la: 
demolări \n incinta sursei, sursa de producere a energiei 
termice necesară sistemului centralizat de alimentare cu 
energie termică a municipiului Oradea, precum și reabilitarea 
rețelelor de transport agent termic primar la punctele termi-
ce din oraş, care se va efectua \n conformitate cu legislaţia 
naţională privind execuţia de lucrări şi cu proiectare \n sarci-
na antreprenorului.
Cel de-al doilea contract a fost \ncheiat de Safege România  
pentru supervizarea lucrărilor de construcţii \n cadrul proiec-
tului „Sistemul de management integrat al deşeurilor \n ju-
deţul Hunedoara“. Obiectivul acestui contract constă \n fur-
nizarea serviciilor sub forma supravegherii construcţiilor 
pentru sistemul de management integrat al deşeurilor, pentru 
judeţul Hunedoara.
Obiectivele specifice ale acestui proiect includ: supraveghe-
rea construirii tuturor facilităţilor, astfel \ncât lucrările să fie 
finalizate cu succes, construirea unei facilităţi centrale de 
gestionare a deşeurilor \n Barcea Mare, alcătuit` dintr-un 
depozit de de[euri, o staţie de sortare [i o staţie TMB; con-

struirea unei staţii de sortare şi a unei staţii de transfer, \n 
localitatea Petroşani; \nchiderea a nou` depozite neconforme 
\n Aninoasa, Uroi, Rapoltu Mare, Or`[tie, Deva, Ha]eg, C`lan, 
Hunedoara, Petrila şi Lupeni; construirea drumurilor de acces 
la facilităţi.
Mihai Lungu, directorul general al companiei Safege România, 
sus]ine că principalele atuuri ale companiei pe piaţa locală 
sunt: competenţa, seriozitatea şi profesionalismul. „Piaţa 
serviciilor de consultanţă inginerească \n România este o 

piaţă matură, cu jucători puternici şi bine integra]i \n acest 
sistem. Este o piaţa largă, ce absoarbe o mare varietate de 
activităţi: de la supervizare de lucr`ri pân` la \ntocmire de 
proiecte complexe, master planuri ce vor ghida dezvoltarea 
\n anii ce vor urma, dar [i monitorizarea atent` a proiectelor 
\n curs. Dup` cum am spus, juc`torii sunt majoritatea firme-
lor interna]ionale mari din domeniu, care au dezvoltat struc-
turi locale prin care creeaz` o mare concuren]` \n domeniu“, 
declar` directorului general Safege România. 

Reprezintă compania SAFEGE \n fa]a finan]atori-
lor, autorit`]ilor na]ionale [i locale, birourilor altor 
agen]ii de finan]are din România, \ncepând din 
noiembrie 2010. Anterior, timp de 6 ani a fost 
director executiv al companiei FIBEC Holding din 
Câmpina, o afacere de 30 de milioane de euro. A 
absolvit Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea 
de Energetic`, Sec]ia Electro-Energetic`, \n 1992.

„|n această piaţă puternic concurenţială \ncercăm 
să diferenţiem oferta noastră de servicii prin 
profesionalism, dar şi prin adaptarea la specificul 
local. Prezentăm oferte cât mai bune din punct de 
vedere tehnico/economic, \ncerc`m s` fim «cât 
mai locali» cu putin]`, s` st`m foarte aproape de 
beneficiar, s` ne pliem la cerin]ele acestuia.“

Mihai Lungu 
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declar` directorului general Safege România. 
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Liberalizarea pie]ei 
gazelor naturale  
Mai devreme, dup` calendar 
sau mai târziu?

|n decurs de dou` luni, mai precis lunile martie-aprilie, oficialii români au avansat 
solu]ii total opuse privind modalitatea [i termenele \n care va fi realizat` liberali-
zarea pie]ei gazelor naturale. Dezbaterea, dar [i solu]iile propuse de o parte dintre 
oficiali vin \n contradic]ie cu acordul agreat de România cu Uniunea European` 
privind calendarul de liberalizare. Mai mult, oficialii români au negociat \n acordul 
cu Fondul Monetar Interna]ional o posibil` amânare a calendarului de liberalizare 
pân` \n 2015. Contrar acestor pozi]ii, pre[edintele ANRE, Nicolae Havrile], consi-
deră c` este un moment propice devans`rii liberaliz`rii, deoarece pre]urile de pe pia]a 
liber` au coborât sub pre]urile de pe pia]a reglementat`. Pia]` liber` care, \n pre-
zent, este aprovizionat` de doar doi furnizori, Romgaz [i OMV Petrom.
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D
ezbaterile pe marginea calendarului de 
liberalizare pe pia]a gazelor naturale vin 
\n contextul unor ample discu]ii la nivel 
european privind influen]a pre]ului ener-
giei asupra eficien]ei industriei europene. 
|ngrijor`rile cu privire la impactul pre]u- 

rilor la energie asupra unor industrii s-au intensificat \n 
ultima perioad`, iar unele state membre UE au \nceput 
s` dezbat` posibilitatea \nghe]`rii pre]ului [i chiar elimi-
narea subven]iilor la energiile regenerabile. |n ultimul 
s`u raport, World Energy Outlook 2013, publicat pe iea.
org, Agen]ia Interna]ional` pentru Energie (IEA) arat` c` 
pre]urile mari la energie [i gaze naturale afecteaz` 
competitivitatea Uniunii Europene. „Costul cu energia 
poate fi vital pentru competitivitatea industriilor mari 
consumatoare de energie. Cele mai ridicate costuri cu 
energia sunt \n industria chimic` [i petrochimic`, unde 
acestea pot ajunge [i la 80% din totalul costurilor de 
produc]ie.“
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|n unele cazuri, aceste subven]ii 
sunt excesive [i pun o presiune 
inutil` asupra consumatorului.

FATIH BIROL
enonomist [ef al IEA

Potrivit lui Birol, solu]ionarea problemei cre[terii fac-
turilor la energie \n Europa necesit` o abordare larg`. 
Nu numai c` statele europene trebuie s` renegocieze 
contractele la gaze naturale, dintre care dou` treimi 
expir` \n urm`torul deceniu, pentru a ob]ine termeni 
mai favorabili, dar, de asemenea, ar trebui s` creasc` 
produc]ia de gaze din resurse neconven]ionale. |n plus, 
Uniunea European` ar trebui s` analizeze posibilitatea 
reducerii celor 60 de miliarde de dolari pe care le aloc` 
anual pentru subven]ionarea produc]iei de energie 
electric` din surse regenerabile, cum sunt energia 
eolian` [i cea solar`. „|n unele cazuri, aceste subven- 
]ii sunt excesive [i pun o presiune inutil` asupra con-
sumatorilor“, a apreciat Fatih Birol, preluat de agen]ia 
de [tiri Agerpres. Pre]ul gazelor naturale \n Europa este 
de aproape trei ori mai mare decât \n SUA, \n condi]iile 
\n care produc]ia de gaze naturale a SUA a crescut gra]ie 
gazelor de [ist, \n timp ce consumatorii europeni depind 
de importurile din Rusia [i Norvegia.
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Pre]ul gazelor de produc]ie 
intern` cre[te cu 143% \n doi 
ani, potrivit calendarului de 
liberalizare a pieţei gazelor, 
ceea ce \nseamn` c`, pentru 
consumatorii industriali, pre- 
]urile finale vor fi majorate cu 
72%.

CE ARGUMENTE SE FOLOSESC 
PENTRU AMÂNARE
Industria[ii români au cerut, la \ntâlnirea cu 
reprezentan]ii Fondului Monetar Interna- 
]ional, o amânare a calendarului de liberali-
zare a pre]ului gazelor din produc]ia intern` 
[i o reanalizare a cuantumului de pre]uri, 
pentru a exista un timp rezonabil ca indus-
tria [i to]i consumatorii s` poat` s`-[i adap-
teze produc]iile la noile cerin]e. „Acea anex` 
la Hot`rârea de Guvern, de cre[tere a pre]u- 
rilor, a fost f`cut` pe un studiu care s-a 
terminat \n anul 2009. |n 2009, situa]ia era 
cu totul diferit` pe pia]a energiei [i cea a 
gazelor la nivel mondial. Ast`zi, pre]ul la 
gaze a sc`zut \n toat` lumea, inclusiv \n Eu-
ropa. Noi lucr`m pe un calendar din 2009, 
\n care se previziona un pre] de 500 de 
dolari la gazele din Federa]ia Rus`. Noi 
suntem \n 2014, iar ast`zi pre]ul gazelor din 
Federa]ia Rus` se apropie de 300 de dolari. 
Am cerut s` se reanalizeze cuantumul aces-
tor cre[teri de pre] propuse“, se arat` \n 
comunicatul transmis de Consiliul Investi-
torilor Români.
Pe de alt` parte, Valeriu Binig, director \n 
cadrul companiei de consultan]` Deloitte, a 
afirmat, \n luna martie, preluat de Agerpres 
c` „România risc` s` reintre \n recesiune 
dac` liberalizarea pie]ei gazelor va continua 
conform calendarului care este \n vigoare“.  

VALERIU BINIG
director Deloitte România
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Estim`rile sunt cuprinse \n studiul „Evaluarea strate-
gic` a impactului liberaliz`rii pie]ei gazelor naturale 
asupra consumatorilor industriali din România“, realizat 
de compania de consultan]` Deloitte România, \m- 
preun` cu Deloitte Spania. Prin apl icarea 
HG 22/01.22.2013, pre]ul gazelor naturale din pro-
duc]ia intern` a crescut pentru consumatorii indus-
triali de la 484 lei/1.000 mc, \n ianuarie 2013, la 
763,2 lei/1.000 mc, \n ianuarie 2014.
„Luând \n considerare o rat` de reducere/\ncetare a 
activit`]ii de 50% \n sectorul industrial, ca urmare a 
major`rii pre]urilor la gazele naturale, s-a calculat 
impactul direct \n termeni economici [i de ocupare a 
for]ei de munc` \n sectoarele industriale, precum [i 
impactul indirect asupra restului economiei, ca urmare 
a cererii de produse [i servicii care se va pierde. Având 
\n vedere sc`derea anual` a PIB cu 5 procente, precum 
[i estim`rile Comisiei Na]ionale de Prognoz` de cre[tere 
economic` (2,3% \n 2014, 2,5% \n 2015), \nseamn` c` 
România va reintra \n recesiune economic`!“
„Pia]a nu este suficient de matur` pentru liberalizarea 
dubl`, atât pe segmentul angro, cât [i pe cel cu 
am`nuntul. Trebuie dezvoltate capacit`]ile de stoca-
re [i trebuie puse la punct reguli de utilizare a acestor 
capacit`]i. Trebuie s` vedem dac` e cazul s` p`str`m 
co[ul de gaze sau nu“, a precizat Binig.
Pe de alt` parte, statele din vestul Europei au mult 

mai multe surse de aprovizionare. Conform studiului 
Deloitte, Germania are 4 surse de import, Fran]a – 13, 
Italia – 12, Marea Britanie – 10.
Solu]iile propuse de reprezentantul Deloitte au \n 
vedere m`suri prin care guvernul ar trebui s` stabi-
leasc` un mecanism de plafonare a pre]ului maxim la 
gaze pentru consumatorii industriali. De asemenea, 
pia]a româneasc` de gaze ar trebui s` treac` printr-o 
perioad` de 8-14 ani de tranzi]ie pân` la liberalizarea 
total`. „|n plus, este necesar` stabilirea unui meca-
nism care s` asigure o propor]ie minim` de gaze din 
produc]ia intern` \n co[urile pentru to]i clien]ii, ca 
urmare a pre]ului mai mic la gazele indigene decât la 
cele din import. Aceast` schem` a co[ului trebuie 
men]inut` de-a lungul perioadei de tranzi]ie“, a mai 
spus Valeriu Binig.
„Unii dintre consumatori \[i pot negocia direct contractele 
cu Romgaz, cu Petrom sau cu al]i furnizori. Deci avem 
sc`dere de consum, inten]ia produc`torilor de a cre[te 
produc]ia [i imposibilitatea tehnic` de export, a[a c` un 
moment mai bun de a \ncuraja for]ele pie]ei s` lucreze, 
s` se a[eze la masa de negocieri [i s` seteze contracte-
le \n func]ie de cerere [i ofert` nu cred că putem avea“, 
a mai spus R`zvan Nicolescu, preluat de  Agerpres.

INTEN}IA AMÂN~RII LIBERALIZ~RII
Despre inten]ia Guvernului de a amâna procesul de 
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liberalizare s-a aflat prin publicarea angajamentului 
Executivului \ntr-un raport al Fondului Monetar 
Interna]ional. „Inten]ion`m s` implement`m calen-
darul de liberalizare a pre]ului gazelor a[a cum am 
planificat, s` ob]inem o dereglementare complet` 
pentru consumatorii non-casnici pân` cel târziu la 
data de 31 decembrie 2015, iar pentru cei casnici, 
la 31 decembrie 2018“, a[a sun` angajamentul 
Guvernului, publicat \ntr-un raport al Fondului 
Monetar Interna]ional, postat pe site-ul institu]iei.
Calendarul de liberalizare stabilit \n 2012 prevedea 
liberalizarea total` a pie]ei gazelor pentru consu-
matorii industriali pân` la data de 31 decembrie 
2014, \ns` legea energiei electrice [i a gazelor 
naturale prevedea posibilitatea prelungirii cu un an 
a acestui termen, \n acest fapt fiind influen]at de 
condi]iile de pia]` existente \n acest inerval.

POZI}II PRIVIND POSIBILITATEA DEVANS~RII
LIBERALIZ~RII
La sfâr[itul lunii aprilie, Autoritatea Na]ional` de 
Reglementare \n Energie (ANRE) a propus Guvernu-
lui anularea calendarului de liberalizare a pie]ei 
gazelor pentru consumatorii non-casnici \ncepând 
cu 1 iulie 2014, \n urma anun]ului pre[edintelui 
institu]iei, Niculae Havrile]. Pre[edintele ANRE a 
explicat c` m`sura este necesar` \ntrucât pre]ul 

pie]ei a devenit mai mic decât felul \n care era sta-
bilit \n calendarul de liberalizare, acest lucru 
\ntâmplându-se \n urma sc`derii pre]urilor pe pie- 
]ele interna]ionale [i a unor importuri mai mici de 
gaze. „Propunem Guvernului ca, de la 1 iulie, s` 
finaliz`m procesul de liberalizare din sectorul indus-
trial [i s` beneficieze [i consumatorii non-casnici 
de pe pia]a reglementat` de posibilitatea de a 
accesa pre]uri mai mici decât cele prev`zute \n 
calendar. Calendarul actual prevedea cre[teri de 
pre]uri la niveluri mai mari decât sunt pre]urile 
acum, ceea ce nu mai este fezabil, a[a c` propunem 
anularea calendarului“, a spus Havrile], preluat de 
Agerpres. Oficialul ANRE a amintit c`, la momentul 
\nceperii liberaliz`rii, diferen]a dintre pre]ul gazelor 
de produc]ie intern` [i cel de import era de 1 la 3. 
„Pre]ul de import era de 590 dolari/100 mc, iar cel 
de produc]ie intern` era de 150-160 dolari/1.000 
mc la momentul \nceperii liberaliz`rii. La toate hu-
burile din Europa pre]ul este acum de 370-380 de 
dolari. Trebuie s` ne amintim [i c` liberalizarea 
pie]ei de gaze era o obliga]ie a României \n procesul 
de aderare la UE, care trebuia finalizat` \n 2007, dar 
nu s-a realizat acest lucru. |ntre timp s-au modificat 
directivele europene, s-au amânat din nou terme-
nele, iar realit`]ile pie]ei s-au schimbat“, a mai spus 
Havrile].n
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Care consideraţi că au fost diferenţele majore \n proce-
sele de liberalizare pentru piaţa gazelor naturale şi 
pentru piaţa energiei electrice?

B.I.:Fără \ndoială vorbim de un decalaj temporal im-
portant \ntre cele două procese de liberalizare. 

Cele două pieţe energetice se deosebesc fundamental din 
foarte multe puncte de vedere: elementele tehnice, struc-
tura consumatorilor, modul de formare a tarifului, lipsa 
produsului de substituţie \ntr-o mare parte din cazuri. 
Aceste motive au dus la tempouri diferite, la diferenţe care 
\ncă nu au fost eliminate.

Ce a determinat acest decalaj de timp, de ce piaţa de 
energie electrică a fost liberalizată mai devreme şi mai 
uşor decât piaţa gazelor naturale? 

B.I.:Sunt mulţi factori care au influenţat rigiditatea 
pieţei gazelor naturale. Dacă este să ne referim 

la consumatorii industriali, electrotehnologiile eficiente 
energetic au fost implementate mult mai rapid decât teh-
nologiile \n care gazele naturale sunt consumate de o 
manieră eficientă. Din acest motiv, impactul pe care o ma-
jorare a tarifului la gaze \l are asupra activităţilor industri-
ale este mult mai pronunţat faţă de cazul echivalent al 
energiei electrice. De aici, o ezitare a celor responsabili cu 
procesul de liberalizare, pentru a \ncerca protejarea con-
sumatorilor sensibili \ntr-un spaţiu economic comun. Dacă 
ne uităm şi la tipologia consumatorilor de gaz natural, 
observăm o pondere importantă a consumatorilor reziden-
ţiali. Subiectul \ncălzirii pe timp de iarnă a fost mereu 
sensibil şi a frânat curajul celor \nsărcinaţi cu deschiderea 
pieţei de gaze.

Care sunt principalele particularităţi ale pieţei gazelor 
naturale, prin ce se diferenţiază de piaţa de energie de 
electricitate?

B.I.: |n mod evident, a produce resursa numită gaz natu-
ral este un proces tehnic mult mai limitat decât cel 

de producere a energiei electrice. Să ne gândim doar la arhi-
tectura fotovoltaică. Prin urmare, există puţini actori econo-
mici capabili s` desf`[oare activitatea de producere. La fel ca 
\n piaţa de energie electrică, transportul şi distribuţia sunt 
activităţi reglementate, supuse regulilor unui monopol natural. 
Totuşi, reţelele de energie electrică au un grad de penetrare 
a teritoriului ţării mult mai pronunţat decât cel aferent reţele-
lor de gaze. Posibilitatea tehnică de stocare a gazelor natura-
le, ca o diferenţă fundamentală faţă de domeniul energiei 
electrice, oferă valenţe şi o dinamică specială pentru această 
piaţă. Constanta de timp cu care au loc procesele de interme-
diere a acestei resurse energetice este mult mai mare decât 
\n cazul pieţei de energie electric`. De aici şi o limitare a 
posibilităţilor de câştig foarte rapid, de speculare a situaţiilor 
limită. Din perspectiva clientului final, ar trebui spus că, dacă 
aproape orice persoană dispune de o conexiune la reţeaua de 
energie electrică, nu acelaşi lucru se poate sus]ine despre 
conectarea la reţeaua de gaze naturale. Să nu uităm de posi-
bilităţile de contorizare: dependenţa proprietăţilor gazului 
natural de temperatura exterioară face procesul de măsurare 
corectă a cantităţilor consumate mult mai scump decât \n 
cazul energiei electrice. Dacă ne gândim la faptul că tariful 
este expresia unei politici energetice, atunci contorizarea mai 
complicată şi mai scumpă face mai dificil transferul mesajului 
de stimulare a creşterii eficienţei energetice la consumator, 
dar şi comunicarea răspunsului privind implementarea unor 

30

„Posibilitatea tehnică de stocare a 
gazelor naturale oferă valenţe şi o  
dinamică specială pentru această piaţă“

interviu de CAROL POPA foto DAN BORZAN

Pia]a gazelor naturale este \n centrul aten]iei \n aceast` perioad`, ca urmare a deciziei de liberalizare 
totală pentru consumatorii industriali. Despre evoluţia acestei pieţe şi impactul liberalizării am discutat 
cu Ioan Bitir Istrate, lector \n cadrul Facultăţii de Energetică din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti.
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măsuri \n aval de contor. Considerarea gazului natural drept 
o resursă curată, prin raportare la cărbune, a dus la lipsa unor 
scheme suport de tip Certificate verzi din piaţa de profil. 
Efectul elementelor de mediu asupra pieţei de energie elec-
trică a determinat o competitivitate acerbă \ntre resurse, cu 
accente care au scăpat uneori de sub control. Dacă regene-
rabilele au reuşit substituirea parţială a cărbunelui \n procesul 
de producere a energiei electrice, nu acelaşi lucru se poate 
spune despre gazul natural. Sunt destul de puţine cazurile \n 
care biomasa a reuşit – \n mod real – să devină o alternativă 
pentru producerea căldurii pe bază de gaz natural.

Despre piaţa gazelor naturale se spune că nu poate 
fi una concurenţială cât timp există doar doi produ-
c`tori importanţi, OMV Petrom şi Romgaz. Cum se 
poate cre[te pia]a?

B.I.:Probabil că există o doză de adevăr \n această 
afirmaţie. Nu trebuie uitate elementele tehnice 

specifice ale industriei, care nu permit o producere dis-
tribuită, ca \n cazul energiei electrice. Competiţia ar putea 
creşte prin \mbunătăţirea infrastructurii aferente interco-
nectării cu reţelele din regiune, dar şi prin creşterea capaci-
tăţii de preluare a gazelor din import prin terminale portuare. 
Toate acestea sunt decizii politice şi, \ntr-o măsură promi-
ţătoare, sunt semne pozitive că se fac paşi \n aceste direcţii.

Menţionaţi două-trei elemente pe care le consideraţi 
foarte importante pentru strategia energetică a 
României pentru următorii ani.

B.I.:Este la modă să se discute despre securitate 
energetică, cu toate aspectele extrem de com-

plexe pe care acest concept le presupune. Este elemen-
tul de la care trebuie să plece fundamentarea strategi-
ei şi din care decurg o parte din direcţiile de acţiune. 
Securitatea energetică trebuie \ncadrată \ntr-un con-
text mai larg al securităţii naţionale. Un alt element 
crucial este eficienţa energetică, pe \ntregul lanţ produ- 
cere-transport-distribuţie-consum. Dacă energia devine 
un produs scump, trebuie să facem orice pentru a re-
duce pierderile. Cea mai mare parte a direcţiilor care 
vor decurge din strategie trebuie să conţină acţiuni de 
eficientizare energetică. Al treilea element, poate mai 

puţin tehnic, dar foarte important, este conştientizarea 
consumatorilor privind importanţa resurselor energetice. 
Acţiunile de educare permanentă pot să ducă la reduceri 
considerabile ale pierderilor, cu eforturi financiare minime.

Cum consideraţi că trebuie abordată strategia energetică 
la nivel european, ca un consumator unic, ce respectă 
aceleaşi reguli, sau ca entităţi, [i aici m` refer la ]`ri cu 
specific individual \n ceea ce priveşte piaţa energetică?

B.I.:Principala utilizare a gazului natural este 
transformarea lui \n energie termică. O bună 

parte din energia termică este consumată \n relaţie 
directă cu variaţia temperaturii atmosferice. Ca urmare, 
\n funcţie de climă, pentru fiecare ţară există un profil 
de consum foarte special, un specific individual. Dacă 
vom ţine cont şi de dimensiunile diferite ale ]ărilor din 
UE, fapt care conduce la dimensiuni diferite ale canti-
tăţilor tranzacţionate, este clar că un model unic nu va 
putea gestiona corect toate cazurile posibile.
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Liberalizarea pieţei gazelor: 
gata de drum de la 1 iulie 2014
Calendarul de liberalizare stabilit \n 2012 prevedea liberalizarea totală a pieţei gazelor pen-
tru consumatorii industriali până la 31 decembrie 2014, \nsă legea energiei electrice şi a 
gazelor naturale considera posibilitatea prelungirii cu un an a acestui termen, \n funcţie de 
condiţiile de piaţă. Acele condiţii de piaţă care au determinat Guvernul să promoveze modi-
ficarea Legii 123 şi să liberalizeze piaţa gazelor anticipat, la 1 iulie 2014.
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

C 

onform memorandumului 
agreat de Guvern şi FMI la 
\nceputul lunii martie 2014, 
piaţa gazelor naturale pen-
tru consumatorii non-cas-

nici va fi liberalizată complet până la 31 
decembrie 2015, cu un an mai târziu 
decât calendarul stabilit \n 2012, dar 
autorităţile române nu exclud finaliza-
rea perioadei de liberalizare mai devre-
me de acest termen. „Intenţionăm să 
implementăm calendarul de liberalizare 
a preţului gazelor aşa cum am planifi-
cat, să obţinem o dereglementare com-
pletă pentru consumatorii non-casnici 
până cel târziu la 31 decembrie 2015, 
iar pentru cei casnici, la 31 decembrie 
2018“, se arată \ntr-un raport al Fondu-
lui Monetar Internaţional (FMI), publicat 
pe site-ul instituţiei. Mizând pe faptul că 
\n prezent consumul este \n scădere, 
iar exporturile nu sunt tehnic posi- 
bile, ministrul delegat pentru Energie, 
Răzvan Nicolescu, consideră că „... un 
moment mai bun de a \ncuraja forţele 
pieţei să lucreze, să se aşeze la masa de 
negocieri şi să seteze contractele \n 
funcţie de cerere şi ofertă nu cred că 
putem avea. Consumatorii au \n acest 
moment o putere mare de negociere“.

Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan 
Nicolescu, a declarat recent că se inten-
ţionează introducerea unor obligativităţi 
pentru producători de a tranzacţiona 
transparent, centralizat şi nediscrimina-
toriu pe o platformă din România. „De 
fiecare dată când vorbim despre piaţă, 
trebuie să ne gândim \n primul rând la 

furnizare. Ceea ce vom propune şi vom 
susţine zilele următoare este introduce-
rea unor obligativităţi pentru producători 
de a tranzacţiona transparent, centrali-
zat şi nediscriminatoriu pe o platformă 
din România. Vom face această propu-
nere şi va fi la latitudinea şi \n responsa-
bilitatea ANRE să stabilească \n ce pro-
porţie vor fi obligaţi producătorii.

De multe ori, consumatorii nu cumpără 
direct de la producători, ci de la furnizori, 
deci, când vorbim de funcţionarea pieţei, 
trebuie să avem \n vedere câţi furnizori 
sunt şi care sunt cotele lor de piaţă“, a 
spus Nicolescu. El a precizat că producă-
torii sunt obligaţi să furnizeze pe piaţa 
reglementată, care acoperă aproximativ 
45% din consumul total, restul de 55% 
fiind piaţa competitivă, eligibilă. „Această 
piaţă eligibilă este aprovizionată prin 
contracte bilaterale, cu producători sau 
furnizori, care au şi capacitate de produc-
ţie, sau sunt aprovizionaţi din import, sau 
vor avea posibilitatea să cumpere de pe 
această platformă de tranzacţionare“, a 
mai spus Răzvan Nicolescu.

Pe site-ul Departamentului pentru Ener-
gie din cadrul Ministerului Economiei a 
fost publicată recent nota de fundamen-
tare la proiectul de Hotărâre a Guvernu-
lui pentru modificarea anexei la Hotărâ-
rea Guvernului nr. 22/2013 pentru 
stabilirea preţului de achiziţie a gazelor 
naturale din producţia internă, pentru 
piaţa reglementată de gaze naturale, 
dar şi nota de fundamentare pentru mo-
dificarea Legii 123/2012. Ambele do-

cumente pun \n discuţie liberalizarea 
anticipată, de la 1 iulie 2014, a pieţei 
pentru consumatorii non-casnici, dar şi 
prelungirea automată a contractelor 
reglementate până la 1 martie 2015. Gra-
ba cu care oficialii români au solicitat li-
beralizarea anticipată a fost generată şi 
de reacţia autorităţilor europene privind 
o posibilă amânare a calendarului de libe-
ralizare, destul de tranşantă, r`spunsul 
primit \ncă de anul trecut de oficialii ro-
mâni recomandând menţinerea calenda-
rului de liberalizare. 

Departamentul pentru Energie a trans-
mis, \n luna mai 2013, o scrisoare \n care 
a anunţat intenţia Guvernului, dar comi-
sarul european pentru Energie, Günther 
Oettinger, a recomandat respectarea 
actualului calendar. „Comisarul a subli-
niat faptul că impactul preţului energiei 
asupra competitivităţii industriei europe-
ne reprezintă o problemă de interes 
pentru Comisie. Comisarul a arătat că 
preţul gazelor de pe piaţa locală trebuie 
privit \n perspectivă, raportat la preţurile 
de pe piaţa UE, menţionând că, \n anul 
2011, preţul reglementat pentru consu-
matorii industriali din România era cel 
mai mic din Uniune. Răspunsul oficialului 
european include recomandarea de a 
respecta calendarul de liberalizare, atră-
gând atenţia asupra faptului că, potrivit 
legislaţiei \n vigoare, ANRE este instituţia 
abilitată să ia decizii privind preţul ga-
zului din producţie locală şi calendarul de 
liberalizare a preţurilor“, se arată \ntr-un 
comunicat al Departamentului pentru 
Energie, preluat de Agerpres. n
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|ngrijor`rile cu privire la impactul pre- 
]urilor la energie asupra unor industrii 
s-au intensificat \n ultima perioadă, iar 
unele state membre UE au \nceput să 
dezbată o \ngheţare a preţurilor şi 
chiar eliminarea subvenţiilor la energi-
ile regenerabile. Preţul gazelor natura-
le \n Europa este de aproape trei ori 
mai mare decât \n SUA, \n condiţiile \n 
care producţia de gaze naturale a SUA 
a crescut graţie gazelor de şist, \n timp 

ce consumatorii europeni depind de 
importurile din Rusia şi Norvegia.
De aici a pornit, de fapt, iniţiativa indus-
triaşilor români, care au cerut, la \ntâl-
nirea cu reprezentanţii FMI, o amânare 
a calendarului de liberalizare a preţului 
gazelor din producţia internă şi o rea-
nalizare a cuantumului de preţuri. 
Problematica preţurilor nu este una 
locală, la nivelul \ntregii Uniuni Europe-
ne existând preocupări \n acest sens. 

„Preţurile gazelor naturale din Europa 
riscă să alunge o parte importantă din 
industriile cu consum mare de ener-
gie, dacă statele europene nu majo-
rează producţia de gaze de şist şi nu 
reduc subvenţiile pentru energiile 
verzi“, a declarat Fatih Birol, econo-
mistul şef al Agenţiei Internaţionale 
pentru Energie (AIE), cu ocazia Foru-
mului Economic Mondial de la Davos, 
conform Reuters.

|NGRIJOR~RI LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND PRE}UL GAZELOR NATURALE
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CAPACITATE DE |NMAGAZINARE |N DEPOZITELE SUBTERANE.“

Liberalizarea pieţei gazelor naturale este, probabil, 
cel mai discutat subiect \n ultima perioadă. Cum 
interpretaţi această situaţie?  

C.D.  Procesul de liberalizare este unul normal, natu-
ral. Dar modul \n care se face liberalizarea pe 

piaţa din România e puţin diferit şi nu ţine cont de reali-
tăţile obiective din piaţa de gaze: nu există o piaţă de 
gaze, nu există un cod al reţelei funcţional, nu există o 
piaţă de echilibrare. Amânarea liberalizării preţului gazu-
lui din intern nu este un lucru bun. Pân` acum trebuia să 
existe o strategie de liberalizare a preţurilor, iar acest 
aspect s` fi avut loc dup` parcurgerea unor paşi obliga-
torii. |n momentul tranziției, orice fel de piaţă din Europa 
a făcut aceşti paşi. |n Franţa, de exemplu, acum se pro-
duce liberalizarea preţurilor la consumatorii non-casnici, 
dar se face \n trei etape, \n funcţie de mărimea clienţilor. 
Este vorba de trei etape care acoperă un interval de trei 
ani. Este un proces care nu se execut` brusc, ci etapizat. 
Şi să nu uităm că \n Franţa există o piaţă, un sistem de 
echilibrare [i un cod al reţelei pe care toată lumea \l res-
pectă. Acestea sunt elemente fără de care liberalizarea 
pieţei gazelor naturale nu poate fi făcută. Faptul că noi nu 
am \nceput să facem paşii ace[tia cu mult timp \nainte nu 
este un lucru bun, iar acum \ncercăm să nu mergem \n ritm 
accelerat, existând riscul ca piaţa să funcţioneze corect.

Vreţi să spuneţi că ce se \ntâmplă acum pe piaţa de 
gaze este asemănător cu ceea ce s-a \ntâmplat pe 

piaţa de energie, când consumatorul industrial sub-
venţiona consumatorul casnic?

C.D. Faptul că nu se transferă toate costurile pri-
vind echilibrarea către clienţii casnici ar tre-

bui să fie un semn de \ntrebare pentru cei care determină 
reglementările \n piaţă. GDF SUEZ Energy România este 
furnizor şi se bazează \n activitatea economică pe marje. 
Preţurile la gazele naturale nu vor creşte pentru c` sunt 
vândute de un furnizor sau de altul. Costurile gazului, ale 
elementelor de transport sau de distribuţie sunt transfe-
rate clientului. Deci, dacă acestea vor creşte, vor fi trans-
ferate clientului. {i nu furnizorii determin` acest lucru, ci  
producătorii. Dacă autorităţile vor ca preţurile să fie 
ţinute la un nivel acceptabil, trebuie să ia anumite m`suri 
vizavi de modul \n care producătorii \şi pot vinde produc-
ţia. Reglementările nu determină \n mod serios producă-
torii să vândă la preţuri mai mici decât cele din calendar. 
Toată lumea spune că, dacă pe bursă se va pune o anu-
mită cantitate de gaze, preţurile vor fi stabilite conform 
cererii şi ofertei. Cât timp exist` monopol \n produc]ia 
gazelor naturale \n România şi nu avem concurenţă, cât 
timp mai este nevoie de puţin gaz de import, preţurile nu 
au cum să scadă, pentru că nu există o concurență reală. 
Iar producătorii ştiu foarte bine acest lucru. Și, de fiecare 
dată, \n orice piaţă, preţurile pentru cantităţile marginale 
determină preţul pieţei. Ori aceste cantităţi de import 
sunt necesare \n perioada iernii, când preţurile \ntr-o pia-
ţă liberă cresc.

Agitaţie mare pe piaţa gazelor naturale, după ce reprezentanţi ai autori-
tăţilor au lansat ideea devansării calendarului de liberalizare stabilit de 
România cu Uniunea Europeană şi adoptat prin Legea 123/2012. Despre 
liberalizarea pieţei de gaze naturale şi efectele pe care aceasta le va avea 
asupra consumatorilor am discutat cu Cristian Dandu, Director Marketing 
& Vânzări GDF SUEZ Energy România.

interviu realizat de Carol Popa
foto Dan Borzan, Shutterstock

„|n orice piaţă, preţurile pentru 
cantităţile marginale determină 

preţul pieţei“
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Care este soluţia pentru a nu mai apela la importuri 
\n vârf de sezon?

C.D. |ntr-o iarnă normală este nevoie de importuri 
pentru a acoperi consumul. Există gaze \n de-

pozitele de \nmagazinare, dar \n România acestea au fost 
proiectate acum 30-40 de ani, ca sursă de gaz, şi nu ca 
element de acoperire a vârfurilor de consum. Cum se face 
calculul pentru a acoperi vârful de consum? Producţia 
românească este aproape constantă \n decursul unui an, 
o parte din cantitate există \n depozite şi este relativ la 
acela[i nivel datorită locului \n care depozitele au fost 
proiectate. Perioadele de vârf sunt acoperite cu cantităţi 
mai mici sau mai mari de gaze de import. Deci a spune că 
astăzi economia poate funcţiona din gazele interne este 
un adevăr parţial. Vara putem să acoperim consumul fără 
nicio problemă, numai că iarna, \n perioadele \n care este 
necesar, consumul creşte. |n special consumul din piaţa 
casnică trebuie acoperit din importuri.

Cât de fezabil ar fi fost proiectul de la Mărgineni pen-
tru un nou depozit, \n condiţiile actuale?

C.D.  România are 3,1 miliarde metri cubi capacitate 
de \nmagazinare \n depozitele subterane. |n 

fiecare an se extrag, pentru consum, din cele 3,1 miliarde, 
1,8-2,4 miliarde metri cubi. |n fiecare an rămân \n depo-
zite cantităţi care nu au putut fi extrase \n perioada de 
iarnă, exact din motivul pe care l-am men]ionat: capaci-
tatea de extracţie nu e concepută pentru acoperirea vâr-
furilor. Dacă s-ar investi \n dezvoltarea capacităţilor de 
extracţie de până la 3,1 miliarde metri cubi, atunci, \n 
mod logic, nu e nevoie de mărirea capacităţii de \nmaga-
zinare \n România. Dar orice mărire a capacităţilor de \n-
magazinare presupune şi o mărire a capacităţii de extrac-
ţie. Dacă am avea o capacitate de extracţie, să spunem 
dublă, \n perioada de iarnă n-ar trebui să existe probleme 
cu acoperirea vârfurilor, şi atunci dependenţa de import 
va fi mai mică. Asta \n condiţiile unui consum al Români-
ei din 2013, care este un consum mic \n comparaţie cu 
cel \nregistrat \n anii anteriori.

Ce factori au determinat scăderea consumului de gaze?

C.D.  |n primul rând, procesul de eficientizare a 
industriilor, proces determinat de concurenţă 

şi de nevoia de reducere a costurilor prin eficienţă ener-
getică. Apoi, consumatorii casnici au redus foarte mult 
necesarul de consum prin izolarea blocurilor de locuinţe. 
Există unele industrii care s-au redimensionat ca şi con-
sum din cauza crizei economice şi, \n acest caz, un ele-
ment important \n economia gazului \n România \l repre-
zintă marii producători de \ngrăşăminte şi industriile 
metalurgice. Prin consumul lor \ntr-un an, de peste 2 
miliarde metri cubi, companii precum Mital sau Alro influ-
enţează preţul mediu de pe piaţa internă. Dacă ele se 
opresc sau funcţionează deficitar, e nevoie de mai puţin 

gaz de import ori chiar deloc. GDF SUEZ Energy România, 
ca un actor important, a \nmagazinat anul trecut peste 
800 milioane metri cubi, peste 24% din capacitatea maxi-
mă  de \nmagazinare, de 3,1 miliarde. De asemenea, 
compania are un contract pe termen lung pentru gazele 
de import şi \ncearc` să diversifice zona de import nu 
numai din Rusia, prin cele două intrări din Ucraina, ci şi 
din zona vestică a Europei, prin interconexiunea Arad-
Szeged. Pân` acum, GDF SUEZ Energy România a reuşit 
să asigure continuitatea livrărilor, ceea ce este foarte 
important. |n plus, compania men]ine un bun preţ de piaţă 
pentru clienţii eligibili.

Prin ce se diferenţiază oferta GDF SUEZ Energy Româ-
nia de cele ale altor furnizori pentru clienţii eligibili?

C.D. Oferta GDF SUEZ Energy România trebuie 
privită şi analizată \n ansamblu. Avem un preţ 

bun, competitiv, motiv pentru care astăzi ocupăm primul 
loc ca furnizor pe piaţa liberă, după producători. |n plus, 
contractul \ncheiat cu GDF SUEZ Energy România presu-
pune seriozitate, o garanţie pentru furnizarea \n condiţii 
normale pentru toţi clienţii. GDF SUEZ Energy România 
este cel mai mare furnizor din România, \n general, cu 3,2 
miliarde metri cubi pe an dintr-un total de aproape 13,5 
miliarde metri cubi de gaze. Seriozitatea noastră se vede 
şi \n tipul contractelor pe care le avem pe termen lung 
pentru gazul de import. |n afară de oferta de gaz, compa-
nia le propune clien]ilor şi servicii legate de acest dome-
niu: revizii-verific`ri ale instala]iilor de gaze naturale, 
audit energetic, soluţii pentru reducerea consumurilor, 
toate fiind oferite \ntr-un pachet. |n plus, GDF SUEZ 
Energy România mai oferă și electricitate, deci vorbim 
despre un furnizor integrat de energie: gaze naturale, 
electricitate şi servicii pentru clienţi. {i o mare parte a 
clienţilor a ales GDF SUEZ Energy România ca furnizor de 
gaz şi electricitate. 

Care sunt avantajele, directe şi indirecte, ale unui 
client \n momentul \n care apelează la un pachet 
integrat?

C.D. |n primul rând, clienţii noştri au un singur 
interlocutor \n GDF SUEZ Energy România şi 

garan]ia calit`]ii pentru toate serviciile primite. Un alt 
avantaj este factura prin e-mail. Aproape 15% clienţi din 
portofoliu au ales să primească factura prin e-mail. Este 
o uşurare formidabilă a relaţiei, care devine foarte cursi-
vă: furnizăm gaz, trimitem facturile, ele pot fi primite uşor, 
iar plăţile pot fi făcute prin cele peste 13.000 de puncte 
de plată pe care le avem. De asemenea, prin Agenţia On-
line clien]ii pot să-şi vadă istoricul de consum, să consta-
te online cantităţile pe care le are de plătit [i pot face 
plata chiar prin intermediul acestei platforme. |n curând, 
Agenția Online va avea şi facilităţi cu privire la auditul 
energetic, la serviciile pe care le oferim. O noutate pe 
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care o vom propune \n urm`toarea perioad` 
clienţilor noştri non casnici este contracta-
rea online. Clientul nu mai vine \n sediile 
noastre și nici noi nu trebuie să mergem la 
el. Digitalizând din ce \n ce mai mult relaţia 
cu clientul, acesta are, evident, numeroase 
beneficii, iar pentru noi acest lucru este 
important ca mod de interacţiune.

Ce măsuri puteţi lua \n prezent pentru a 
garanta furnizarea de gaze \n actualul 
context geopolitic?

C.D. Avem o experienţă interesantă 
din anul 2009, când a fost prima 

criză ruso-ucraineană, \n luna ianuarie, \n 
plină iarnă. Aveam \nmagazinate aproape 
900 milioane de metri cubi [i am putut trece 
cu bine peste acel eveniment nea[teptat. 
Există posibilitatea de a importa gaze prin 
interconectorul din vestul ţării, iar GDF 
SUEZ Energy România, prin afiliaţii GDF 
SUEZ din vestul Europei, poate să facă 
acest lucru. De asemenea, politica de
\nmagazinare a GDF SUEZ Energy România, 
care a fost respectată \n fiecare an, ne ajută 
ca şi anul acesta să avem \n depozite canti-
tăţi substanţiale, pentru iarnă sau \n even-
tualitatea unei crize.

Ce a lipsit din strategiile energetice pe 
care ţara noastră le-a pus \n practic` \n 
ultimii ani pentru a putea obţine o piaţă 
competitivă?

C.D. Strategiile mai vechi, care au 
fost puse \n practică, nu au avut 

\n vizor dezvoltarea pieţei de gaz, pentru că 
toată lumea s-a complăcut \n a avea o pro-
ducţie mare de gaze la un preţ mic. Acum 
vrem să facem ceva repede şi riscăm să ne 
trezim că nu putem să gestion`m situa]ia, 
\n lipsa instrumentelor necesare. Prin
urmare, strategia propusă \n anii anteriori 
nu a gândit mecanismele care să ajute exis-
tenţa pieţei. La electricitate există o multi-
tudine de producători, dar \n cazul gazelor 
naturale depinzi de zăcăminte. La electrici-
tate, producţia poate fi mărită sau scăzută 
\n funcţie de nivelul apelor din baraje, de 
cărbunele pe care-l folose[ti mai mult sau 
mai puţin, mai există şi regenerabilele. 
Apariţia Legii 123 din 2012 a schimbat un 
pic peisajul, a introdus calendarul de alini-
ere, dar de atunci până acum nu s-a făcut 
ceva relevant pentru piaţă.
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La partenerii Payzone, 
Rompay, Qiwi, Westaco şi 
ZebraPay clienţii pot plăti 
factura de gaze naturale 
şi fără să cunoască suma 
datorată, imediat ce au 
fost identificaţi pe baza 
cardului de client. 

Oferte de energie

Oferte 
de servicii 
energetice

Asistenţă personalizată 
şi suport dedicat

peste 1.000 
clienţi business furnizare 
energie electrică 

peste 16.000 clienţi 
business furnizare gaze naturale

peste 1.000 
Furnizare de  
gaze naturale Tratarea instalaţiilor 

termice pentru creşterea 
performanţei sistemului 
de încălzire şi gestionarea 
costurilor energetice.

Business 
newslettere 
periodice

Conferinţele 
de energie 
Oxygen

Revista Oxygen: 
energie pentru 
afaceri

Suport: 
Consilierii GDF SUEZ 
Energy România îşi sprijină 
clienții în gestionarea 
eficientă a costurilor.

Soluţii complete 
customizate pentru 
siguranţă şi eficienţă 
energetică.

Furnizare 
de electricitate

•	 Revizii	şi	verificări	IUGN
•	 Construcţii	şi	montaj	IUGN
•	 Montaj	echipamente	de	

siguranţă
•	 Contorizare	pasantă	IUGN
•	 Proiectare,	renominalizare	

instalaţii
•	 Inspecţii,	revizii	şi	verificări	

tehnice	periodice	pentru	CT
•	 Reparaţii,	înlocuiri	CT

Oferta Servicii Plus se 
adresează clienţilor 
persoane juridice cu un 
consum mai mare de 
116,29 MWh şi cuprinde:

96,4%

clienţi furnizare gaze 
naturale din segmentul 
Middle Market

3,60%
Mari Clienți furnizare gaze naturale

Servicii online Plata facturii  
de gaze naturale

Se
rv

ic
ii 

on
lin

e P
lată 

factură

GHIDURI PRACTICE ONLINE:
•	 ghidul	online	de	alegere	a	centralei	termice;
•	 lista	punctelor	de	plată	a	facturii;
•	 sfaturi	de	siguranţă;
•	 sfaturi	pentru	economie	de	energie.

INFORMARE RAPIDĂ ONLINE
•	 Info	Energetic:	legislaţia	din	domeniul	

energiei 
•	 Help	Doc:	cuprinde	toate	actele	necesare	
•	 Newsletter:	trimestrial

Peste 13.000 
de puncte de încasare. 

Principalele beneficii
ale clienţilor 
GDF SUEZ Energy România:

Garanţia profesionalismului echipelor	
unei companii de energie de top, pe plan 
mondial.

Flexibilitate şi câştig de timp: 
peste 12.000 de puncte de plată ale 
partenerilor noştri comerciali şi bancari 
pentru	achitarea	facturii	de	gaze	
naturale.

Siguranţă şi economii: serviciile	conexe	
furnizării de gaze naturale se plătesc 
numai cu factura de gaze naturale, în 
variante	care	permit	şi	plăţi	eşalonate	în	
rate, în funcţie de ofertele alese.

Clienţii GDF SUEZ Energy 
România pot plăti factura de 
gaze naturale prin debit direct, 
card	bancar,	virament	bancar	
sau numerar.

trimestrial

Simulatorul online 
pentru alegerea 
centralei termice

Agenţia online
Ultima factură, istoricul 
consumului, transmiterea 
indexului	şi	plată	la	un	
click distanță. Factura prin e-mail

Serviciul	gratuit	de	
transmitere prin 
e-mail a facturii  
de gaze naturale 

Acum	nu	mai	e	nevoie	de	factură!	
Clienţii sunt identificaţi rapid cu 
ajutorul cardului de client şi pot plăti 
factura de gaze naturale, cunoscând 
doar	valorea	de	plată,	la	următorii	
parteneri:		BRD	Group	Société	
Générale,	UniCredit	Ţiriac	Bank,	
Banca	Transilvania,	CEC	Bank,	
Bancpost,	PayPoint,	Westaco	sau	
prin terminalele de plată Rompay, 
Qiwi şi ZebraPay. 

    
Clienți         Business
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Ofertele și serviciile       GDF SUEZ Energy România

Căldură pentru acasă Siguranţă, mentenanţă 
şi reparaţii

peste 1.400.000  
clienţi rezidenţiali furnizare  
gaze naturale

4,74%
dintre clienţii 

rezidenţiali sunt 
non-casnici

asociaţii de 
proprietari

2,45%

17 judeţe deservite  
în sudul ţării  
şi în Bucureşti

peste
clienţi rezidenţiali furnizare 
gaze naturale

4,74%
dintre clienţii 

rezidenţiali sunt 
non-casnici

asociaţii de 
proprietari

2,45%

dintre clienţii 
rezidenţiali sunt 

casnici

92,8% Pachete de încălzire individuală cu centrală termică 
şi de înlocuire a centralei termice: 
1. multiple modele de centrale termice, cu game de 

puteri de la 24 la 32 kW, pentru apartamente de 
bloc,	case	şi	vile

2. servicii	de	înlocuire	integrate,	centrală,	kit	de	
instalare şi montaj incluse în preţ

3. gamă	variată	de	servicii	incluse,	pentru	montarea	
soluţiei	de	încălzire	individuală

4. consiliere	tehnică	şi	financiară,	inclusiv	pentru	plata	
în rate la partenerii noştri

Asigaz: verificări, revizii IUGN şi CT 
Toate	ofertele	de	verificări	şi	revizii	ale:
- Asigaz Rezident:	oferte	pentru	

persoane fizice
- Asigaz Incassa:	oferte	pentru	

asociaţii de proprietari/locatari

Mentenanţă şi reparaţii: 
montare alarmă gaze, racord 
flexibil	maşină	aragaz,	
cronotermostat	wireless,	serviciu	
de	proiectare	pentru	extinderea	
sau modificarea instalaţiei de 
utilizare gaze naturale, curăţarea şi 
mentenanţa sistemului de încălzire, 
curăţarea şi igienizarea aparatelor 
de aer condiţionat etc.

Toate cifrele sunt raportate la 28 februarie 2014.
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La partenerii Payzone, 
Rompay, Qiwi, Westaco şi 
ZebraPay clienţii pot plăti 
factura de gaze naturale 
şi fără să cunoască suma 
datorată, imediat ce au 
fost identificaţi pe baza 
cardului de client. 

Oferte de energie

Oferte 
de servicii 
energetice

Asistenţă personalizată 
şi suport dedicat

peste 1.000 
clienţi business furnizare 
energie electrică 

peste 16.000 clienţi 
business furnizare gaze naturale

Furnizare de  
gaze naturale Tratarea instalaţiilor 

termice pentru creşterea 
performanţei sistemului 
de încălzire şi gestionarea 
costurilor energetice.

Business 
newslettere 
periodice

Conferinţele 
de energie 
Oxygen

Revista Oxygen: 
energie pentru 
afaceri

Suport: 
Consilierii GDF SUEZ 
Energy România îşi sprijină 
clienții în gestionarea 
eficientă a costurilor.

Soluţii complete 
customizate pentru 
siguranţă şi eficienţă 
energetică.

Furnizare 
de electricitate

•	 Revizii	şi	verificări	IUGN
•	 Construcţii	şi	montaj	IUGN
•	 Montaj	echipamente	de	

siguranţă
•	 Contorizare	pasantă	IUGN
•	 Proiectare,	renominalizare	

instalaţii
•	 Inspecţii,	revizii	şi	verificări	

tehnice	periodice	pentru	CT
•	 Reparaţii,	înlocuiri	CT

Oferta Servicii Plus se 
adresează clienţilor 
persoane juridice cu un 
consum mai mare de 
116,29 MWh şi cuprinde:

96,4%

clienţi furnizare gaze 
naturale din segmentul 
Middle Market

3,60%
Mari Clienți furnizare gaze naturale

Servicii online Plata facturii  
de gaze naturale
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rv

ic
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lată 

factură

GHIDURI PRACTICE ONLINE:
•	 ghidul	online	de	alegere	a	centralei	termice;
•	 lista	punctelor	de	plată	a	facturii;
•	 sfaturi	de	siguranţă;
•	 sfaturi	pentru	economie	de	energie.

INFORMARE RAPIDĂ ONLINE
•	 Info	Energetic:	legislaţia	din	domeniul	

energiei 
•	 Help	Doc:	cuprinde	toate	actele	necesare	
•	 Newsletter:	trimestrial

Peste 13.000 
de puncte de încasare. 

Asistenţă personalizată 

Principalele beneficii
ale clienţilor 
GDF SUEZ Energy România:

Garanţia profesionalismului echipelor	
unei companii de energie de top, pe plan 
mondial.

Flexibilitate şi câştig de timp: 
peste 12.000 de puncte de plată ale 
partenerilor noştri comerciali şi bancari 
pentru	achitarea	facturii	de	gaze	
naturale.

Siguranţă şi economii: serviciile	conexe	
furnizării de gaze naturale se plătesc 
numai cu factura de gaze naturale, în 
variante	care	permit	şi	plăţi	eşalonate	în	
rate, în funcţie de ofertele alese.

Clienţii GDF SUEZ Energy 
România pot plăti factura de 
gaze naturale prin debit direct, 
card	bancar,	virament	bancar	
sau numerar.

Simulatorul online 
pentru alegerea 
centralei termice

Agenţia online
Ultima factură, istoricul 
consumului, transmiterea 
indexului	şi	plată	la	un	
click distanță. Factura prin e-mail

Serviciul	gratuit	de	
transmitere prin 
e-mail a facturii  
de gaze naturale 

Acum	nu	mai	e	nevoie	de	factură!	
Clienţii sunt identificaţi rapid cu 
ajutorul cardului de client şi pot plăti 
factura de gaze naturale, cunoscând 
doar	valorea	de	plată,	la	următorii	
parteneri:		BRD	Group	Société	
Générale,	UniCredit	Ţiriac	Bank,	
Banca	Transilvania,	CEC	Bank,	
Bancpost,	PayPoint,	Westaco	sau	
prin terminalele de plată Rompay, 
Qiwi şi ZebraPay. 
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92,8% Pachete de încălzire individuală cu centrală termică 
şi de înlocuire a centralei termice: 
1. multiple modele de centrale termice, cu game de 

puteri de la 24 la 32 kW, pentru apartamente de 
bloc,	case	şi	vile

2. servicii	de	înlocuire	integrate,	centrală,	kit	de	
instalare şi montaj incluse în preţ

3. gamă	variată	de	servicii	incluse,	pentru	montarea	
soluţiei	de	încălzire	individuală

4. consiliere	tehnică	şi	financiară,	inclusiv	pentru	plata	
în rate la partenerii noştri

Asigaz: verificări, revizii IUGN şi CT 
Toate	ofertele	de	verificări	şi	revizii	ale:
- Asigaz Rezident:	oferte	pentru	

persoane fizice
- Asigaz Incassa:	oferte	pentru	

asociaţii de proprietari/locatari

Mentenanţă şi reparaţii: 
montare alarmă gaze, racord 
flexibil	maşină	aragaz,	
cronotermostat	wireless,	serviciu	
de	proiectare	pentru	extinderea	
sau modificarea instalaţiei de 
utilizare gaze naturale, curăţarea şi 
mentenanţa sistemului de încălzire, 
curăţarea şi igienizarea aparatelor 
de aer condiţionat etc.
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I 
mplementarea Codului Re]elei, al`turi de exis-
ten]a unei pie]e de tranzac]ionare [i a unei pie]e 
de echilibrare, este o condi]ie esen]ial` pentru 
o bun` func]ionare a pie]ei libere de gaze natu-
rale din România.

Codul Re]elei reprezint` un mecanism complex, un 
set de reguli precis definite, care sunt valabile pentru 
to]i utilizatorii de re]ea, fie c` vorbim de produc`tori, 
importatori, furnizori, distribuitori sau de consuma-
tori finali de gaze naturale. Este etapa prin care se 
urm`re[te realizarea unui management mai bun al 
Sistemului Na]ional de Transport [i eliminarea
dezechilibrelor.

Prin implementarea Codului de Re]ea se urm`re[te 
disciplinarea pie]ei gazelor naturale, modernizarea 
procesului, prin apari]ia de noi pie]e (pia]a de echili-
brare), cre[terea siguran]ei \n aprovizionarea cu gaze 
naturale, dar [i asigurarea continuit`]ilor livr`rilor.
Pe data de 4 iunie, ANRE a publicat pe site-ul oficial, 
www.anre.ro, un proiect de ordin privind unele 
m`suri menite s` conduc` la introducerea codului de 
re]ea pentru domeniul gazelor naturale \n România.  

Cele mai importante m`suri vizeaz` Societatea Na]io-
nală de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. 
Media[, care are obliga]ia:

• de a finaliza o platform` online pentru rezervarea 
capacit`]ii pe puncte de intrare/ie[ire \n/din SNT [i 
de a o pune la dispozi]ia utilizatorilor re]elei \n vede-
rea rezerv`rii de capacitate pentru anul gazier
2015-2016, pân` cel târziu la data de 1 iunie 2015;

• de a elabora un proiect de modificare [i comple-
tare a Codului Re]elei pentru SNT, pân` cel târziu la 
data de 31 decembrie 2014;

• de a implementa sistemul SCADA de comand` [i 
achizi]ii de date de la distan]` pentru toate punctele 
de intrare/ie[ire \n/din SNT pân` cel târziu la data 
de 31 decembrie 2014; 

• de a prezenta ANRE, \n vederea aprob`rii, o pro-
punere de implementare a pie]ei de echilibrare, 
metodologia de calcul al dezechilibrelor [i de decon-
tare financiar` a acestora, aplicabil` cu \ncepere de 
la data de 1 octombrie 2015.

|n cazul implement`rii noilor reguli, utilizatorii de re-
]ea vor avea \n continuare obliga]ia de a efectua 
zilnic nominaliz`ri pentru ziua urm`toare, operatorii 
de distribu]ie vor comunica zilnic operatorului de 
transport alocarea cantit`]ilor m`surate la puncte-
le de ie[ire c`tre sistemele de distribu]ie proprii [i, 
de asemenea, vor comunica zilnic utilizatorilor
re]elei informa]ii referitoare la diferen]ele dintre 
cantit`]ile alocate [i cantit`]ile m`surate. Societ`-
]ii de transport \i va reveni obliga]ia de a furniza 
zilnic fiec`rui utilizator al re]elei datele colectate 
prin intermediul sistemului SCADA, referitoare la 
fluxurile de gaze naturale \nregistrate \n punctele 
de intrare/ie[ire \n/din SNT specifice lui.

|n condi]iile aplic`rii acestor noi reguli, consumato-
rii finali vor fi elementele-cheie, determinan]i \n 
realizarea [i men]inerea echilibrului \n sistemul de 
transport, deoarece sunt sursa primar` a nomi-
naliz`rii volumelor de gaze naturale ce urmeaz` a fi 

40
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|n contextul evolu]iilor recente ale cadrului legislativ european, concretizate \n adoptarea coduri-
lor de re]ea europene, \n vederea formării pieței unice de energie, apare necesitatea implement`rii 
[i la nivel na]ional a cerin]elor din cadrul acestor reglement`ri europene.
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vehiculate \n pia]`. Lor le va reveni sarcina de a for-
mula nominaliz`ri corecte, \n vederea rezerv`rii capa-
cit`]ii de transport cât mai apropiate de nevoile lor 
reale. Capacitatea re-
zervat`, mai mare de-
cât nevoia real`, indu-
ce costuri nejustificate 
economic, prin condi-
]iile impuse de con-
tractele de achizi]ie, \n timp ce o capacitate subdi-
mensionat` induce costuri suplimentare, dezechilibru 
\n pia]` [i, cel mai probabil, afectarea altor juc`tori 
disciplina]i, \n lipsa unui supracontrol.
|ncepând cu anul 2009, marii clien]i ai GDF SUEZ 

Energy România exerseaz` procesul de nominalizare 
prin intermediul unei platforme IT, astfel \ncât 
momentul efectiv al implement`rii Codului Re]elei \i 

va g`si preg`ti]i. Aceast` 
platform` este accesibil` 
prin internet, iar clien]ii 
au conturi individuale, 
securizate. Clien]ii GDF 
SUEZ Energy România 

pot vizualiza cantit`]ile consumate \n ultimul an, dar 
[i dezechilibrele create. De asemenea, au posibilita-
tea de a alege \ntre introducerea manual` a cantit`-
]ilor solicitate sau generarea automat` de c`tre 
sistem. 

|ncepând cu anul 2009, marii clien]i ai GDF SUEZ 
Energy România exerseaz` procesul de nominaliza-
re prin intermediul unei platforme IT, astfel \ncât 
momentul efectiv al implement`rii Codului Re]elei \i 
va g`si preg`ti]i.

Codul Re]elei: 
momentul implement`rii
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RESURSE
GDF SUEZ Canada a investit
2 miliarde de dolari \n energie eoliană

Investiţii braziliene \n biogaz

460 de milioane de euro pentru proiecte

Procesul de liberalizare a pie]ei gazelor 
reprezint` o provocare

G 
DF SUEZ Canada a investit, \n ultimii şase ani, 6 mili-
arde de dolari \n energie eoliană şi a dezvoltat zece 
ferme eoliene şi două câmpuri fotovoltaice. Astfel, 

GDF SUEZ a devenit unul dintre operatorii de top de energie 
regenerabilă din Canada. Compania intenţionează să inves-
tească şi \n hidroenergie, biomas` şi alte surse de energie 
regenerabilă. Astăzi, 62,5% din consumul de energie electri-
că din Canada provine din surse de energie regenerabilă, iar 
Guvernul canadian a planificat o creştere de până la 90% 
până \n 2020. Sursa: www.gdfsuez.com

G 
rupul francez Albioma vrea să investească 400 de 
milioane de euro \n producţia de biomasă din Brazilia, 
transmite agentia Reuters. Jumătate din capacităţile 

de producţie ale Albioma sunt plasate \n afara Franţei, \n 
Insulele Mauritius şi Guadalupe. |n Mauritius deţine o 
capacitate de 195 MW, iar \n Brazilia are o uzină cu o 
capacitate de 60 MW şi a mai cumpărat o uzină de pro-
ducţie de biomasă din trestie de zahăr cu o capacitate de 60 
MW, cu o investiţie de 43 de milioane de euro.

I 
nvestitorii \n sectorul energiei regenerabile au depus 
proiecte pentru finanţare europeană nerambursabilă \n 
valoare de aproape jumătate de miliard de euro, a 

declarat Viorel Mădălin Beltechi, director general \n cadrul 
Organismului Intermediar pentru Energie (OIE) din Ministe-
rul Economiei. „Au fost \nscrise la OIE proiecte de energie 
regenerabilă de 300 de MW, pentru care valoarea neram-
bursabilă ajunge la 460 de milioane de euro“, a explicat 
Beltechi, preluat de Agerpres. Din totalul proiectelor, 50 de 
MW \nseamnă doar energie fotovoltaică, \nsă cele mai multe 
provin din sectorul energiei eoliene, conform declara]iilor 
lui Viorel Beltechi.

L 
iberalizarea pieţei de gaze este o provocare, \n condi-
ţiile \n care este greu să existe o piaţă concurenţială cu 
doar doi producători de gaze“, a declarat preşedintele 

Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, \n cadrul conferin-
ţei „Mediafax Talks about Competition“. „Din acest motiv am 
spus că este o provocare procesul de liberalizare a pieţei 
gazelor“, a precizat Chiriţoiu, citat de Agerpres.
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I
dentificarea [i c`utarea modului de folosire [i generare 
a energiei electrice a fost una dintre preocup`rile con-
stante ale marilor savan]i. |n jurul anului 1600, englezul 
William Gilbert folose[te [i introduce pentru prima oar` 
termenul „electric“ (grecescul „elektron“), fizicianul 
identificând astfel for]a ap`rut` \ntre dou` obiecte care 
se freac` unul de cel`lalt. A urmat celebrul experiment 

al lui Benjamin Franklin, din 1752, cu zmeul [i fulgerul (care a 
condus la teoria leg`turii dintre lumin` [i electricitate [i ulte-
rior la inventarea paratr`snetului) [i s-a ajuns la \n]elegerea 
desc`rc`rii de electricitate de c`tre profesorul italian de medi-
cin` Luigi Galvani. |n 1792, Alessandro Volta descoper` un 
nou tip de energie cu emisie constant`, energia electric`. El e 
[i creatorul primei baterii electrice. Un aport decisiv la teoria 
electricit`]ii l-a avut fizicianul [i chimistul britanic Michael 
Faraday, care a descoperit prima metod` de generare a ener-
giei electrice prin punerea unui magnet \ntr-o bobin` de fire de 
cupru. Astfel, el a definit pentru prima dat` fenomenul induc- 
]iei electromagnetice, construind, \n 1831, „Discul Faraday“, 
un predecesor al generatorului modern, acesta fiind considerat 
primul generator electromagnetic capabil s` produc` un mic 
curent continuu direct.

DINAMUL, PRIMUL GENERATOR MODERN
Definit \n termeni tehnici ca fiind dispozitivul capabil s` pro-
duc` energie electric` pornind de la o alt` form` de energie, 
generatorul electric a devenit atât de utilizat \n lumea 
modern`, \ncât nici nu mai b`g`m \n seam` faptul c`, f`r` el, 
alimentarea cu electricitate nu s-ar putea realiza. |n 1832, 
Hippolyte Pixii, un fabricant parizian, a construit primul gene-
rator electromagnetic capabil s` produc` curent alternativ, 
pornind de la descoperirile lui Faraday. El \i adaug`, pu]in mai 
târziu [i la sugestia lui André-Marie Ampère, un comutator 
care s` inverseze curentul din generator, transformând astfel 
curentul alternativ \n curent continuu. Pasul hot`râtor are loc 
\n 1860, când Antonio Pacinotti, un profesor de fizic`, rezolv` 
„marea problem`“ a generatorului prin omogenizarea fluxului 
de curent electric, construind astfel generatorul modern. 
Zece ani mai târziu, inginerul belgian Zénobe Gramme, „rein-
venteaz`“ generatorul lui Pacinotti, prefec]ionându-l prin 
ad`ugarea unei arm`turi concentrice \nf`[urate \n spirele 
unei bobine [i lansând astfel pe pia]` primul „dinam Gram-
me“: primul generator electric pentru uz industrial, dispozitiv 
ce a permis [i descoperirea principiului de func]ionare a 
motorului electric. 

Generatorul electric
Primii care au vorbit \n istorie despre electricitate au fost grecii, acum 
2000 de ani, dup` ce au observat c` frecarea bl`nii unui animal de o 
bucat` de chihlimbar provoac` o reac]ie de atrac]ie \ntre cele dou`. 
Dar actul de na[tere a primului ansamblu mecanic capabil s` genere-
ze curent electric, adic` a primului generator, a fost semnat de fizici-
anul italian Antonio Pacinotti abia \n anul 1860.

text ADRIAN C|l}AN foto SHUTTERSTOCK
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Anul „Gloriei“ române[ti 

Anul 1975 a devenit unul de referin- 
]  ̀pentru exploatarea petrolier  ̀româ-
neasc :̀ a avut loc lansarea la ap  ̀a 
primei platforme maritime de foraj 
construite \n România, Gloria, care a 
fost ulterior urmat  ̀de alte [ase plat-
forme mai mici: Orizont, Prometeu, 
Fortuna, Atlas, Jupiter [i Saturn. Dup  ̀
aproape 40 de ani de exploatare, cele 
mai multe dintre platformele plutitoare  
sunt \nc` opera]ionale:  Orizont [i 
Atlas (Golful Persic), Saturn [i Gloria 
(\n apele teritoriale române[ti) [i Pro-
meteu (Marea Neagr`).

„Fabrica de gaz“ 
 
La \nceputul anului 1857, s-a inau-
gurat [i a intrat \n produc]ie, la Plo-
ie[ti, „Fabrica de gaz“ a lui Marin 
Mehedin]eanu, prima rafin`rie de 
petrol din România [i, de altfel, [i 
prima din lume. Considerat` o ade-
v`rat` aventur` \n producerea unei 
resurse pu]in cunoscute la vremea 
aceea, dar devenit` curând indis-
pensabil` civiliza]iei moderne, rafi-
n`ria prelucra petrol din care rezulta 
un produs de o calitate superioar`: 
incolor, inodor, cu ardere constant` 
[i f`r` fum sau reziduuri. 

Foraj-record

|n 24 mai 1970, a \nceput, \n Penin-
sula Kola din fosta Uniune Sovieti-
c`, proiectul celui mai adânc foraj 
efectuat vreodat` \n scoar]a P`-
mântului. Adâncimea ini]ial` a fost 
stabilit` la 15.000 m, dar \n 1979 
cele dou` instrumente de foraj Ural-
mash folosite au dep`[it recordul 
mondial de adâncime de 9.583 m 
de]inut de pu]ul Bertha Rogers, din 
Washita, Oklahoma. |n 1983, fora-
jul din Kola a dep`[it nivelul de 
12.000 m, iar \n 1992, a ajuns la 
12.262 m.

Autostrad` subteran`

|n 25 iulie 2013, a intrat \n activita-
te, \n Statele Unite ale Americii, cel 
mai mare utilaj minier din lume, 
denumit Bertha, dup` numele pri-
mei [i singurei femei-primar a ora-
[ului Seattle. Giganticul dispozitiv, 
care are o lungime de 93 m, o l`- 
]ime de 17,5 m [i o greutate de 
peste 7.000 t, a dep`[it suma de 
80 de milioane de dolari [i este 
folosit acum la amenajarea unui 
tunel uria[, ce va deveni o rut` 
alternativ` pentru autostrada 99, 
Alaskan Way Viaduct.

text ADRIAN C|l}AN foto SHUTTERSTOCK

VICTORIA CURENTULUI ALTERNATIV
Inventatorii au constatat versatilitatea generatorului, care poate trans-
forma energia mecanic` \n energie electric` prin intermediul induc]iei 
electromagnetice, fiind folosit ca motor electric, la fel cum [i motorul 
putea fi inversat pentru a deveni generator. |n ambele variante, dispo-
zitivul are obligatoriu o bobin` mobil` (rotor) [i o component` static` 
(stator), iar generatoarele de tip DC (curent continuu) poart` numele 
de dinamuri. Ansamblurile ce produc 
curent alternativ polifazic se numesc 
alternatoare. Pa[ii tehnologici au ur-
mat cu rapiditate, iar utilizarea curen-
tului electric ia o amploare uria[` c`tre 
sfâr[itul sec. XIX, odată cu brevetarea 
[i comercializarea tot mai multor in-
ven]ii ale oamenilor de [tiin]`. Astfel, 
\n 1866, Henry Wilde construie[te pri- 
mul generator comercial, „Alliance“, 
destinat aliment`rii l`mpilor de ilumi-
nat interior, iar \n 1870, Ernst Werner 
Siemens perfec]ioneaz` dinamul. A- 
proape concomitent, Thomas Alva Edi-
son realizeaz` [i prima transmisie 
comercial` de electricitate folosind 
curentul direct, continuu. Descoperiri-
le lui Swan, Edison [i James Watt, luate 
ca un tot unitar, au dus la sisteme 
complexe de generare a electricit`]ii 
pe scar` larg`. Chiar dac`, ini]ial, Edi-
son era sus]in`tor al curentului conti-
nuu, el adopt` solu]ii din ce \n ce mai 
practice [i dezvolt` un sistem de ilumi-
nat electric care con]inea toate ele-
mentele necesare (elemente periferi-

ce, cabluri subterane [i supraterane, siguran]e, comutatoare, prize [i 
aparate de m`surare a curentului). Pân` la sfâr[itul anilor '80, Edison 
reu[e[te instalarea a mai mult de 152 de generatoare capabile s` ali-
menteze peste 5.000 de l`mpi, din 225 de case, pentru ca, \n septem-
brie1882, s` fie capabil, \mpreun` cu Swan, s` ilumineze pentru prima 
dat` in istorie o strad` din New York, cu becuri electrice. De altfel, pân` 
la finalul anului 1895, electricitatea generat` era disponibil` [i \n g`rile 

[i institu]iile din marile ora[e [i tot 
atunci devenea opera]ional` la Casca-
da Niagara prima hidrocentral` de 
curent alternativ din lume.

PA{I C~TRE MODERNITATE
Ast`zi, generatoarele de energie elec-
tric` sunt dispozitivele cel mai des 
utilizate \n lume, atât de consumatorii 
casnici, cât [i de cei industriali, ele 
fiind o surs` de energie independent`. 
|n plus, de-a lungul anilor, aparatele au 
devenit din ce \n ce mai performante, 
mai sigure [i mai fiabile tehnologic. 
Generatoarele moderne au senzori, 
cititoare de tensiuni [i avertizoare de 
avarie, panouri de control digitale [i 
componente de securitate multipl` [i 
toate au \ncorporate contacte auto-
mate de pornire-oprire. |n prezent, 
cele mai multe generatoare folosesc, 
pentru distribu]ia [i transmisia puterii 
electrice, modulul de curent alternativ 
‒ s-a dovedit c` acesta reprezint` o 
variant` mult mai convenabil` decât 
folosirea celui continuu.

MIC~ ENCICLOPEDIE ENERGETIC~
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Mentenan]a const` \ntr-o serie de ac]iuni (de verificare) menite s` \mbun`t`]easc` starea sistemului energetic, 
pentru optimizare, cre[terea performan]ei [i evitarea intr`rii \n regim de avarie sau chiar de colaps.

PROBLEMATICI
RIDICATE DE MENTENANȚA 
PREVENTIVĂ

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 1 (19)/2014

M 
entenan]a este o procedur` care implic` 
inspec]ia, repararea sau \nlocuirea compo-
nentelor fizice ale instala]iilor [i echipamen-
telor, garan]ie, un proces care, \n final, duce 
[i la minimizarea costurilor legate de \ntre- 

]inere. Unele dintre noile instrumente de diagnosticare permit 
echipamentelor electrice s` fie evaluate la un anumit grad \n 
timp ce acestea sunt \n func]iune (on-line). Altele nu pot fi 
utilizate decât dac` echipamentul este scos de sub tensiune 
(off-line).

Monitorizarea utilizând principiul desc`rc`rilor par]iale
Testarea utilizând principiul desc`rc`rilor par]iale \n cazul 
motoarelor [i generatoarelor electrice este folosit` \n domeniu 
de aproximativ 50 de ani. Cu toate acestea, testarea pe con-
ductoare/cabluri [i noduri (celule, separatoare, \ntrerupătoare 
etc.) a devenit foarte important` [i de o mare actualitate \n 
prezent. Standardele [i normativele din domeniu fac ca noile 
metode de testare, respectiv de dezvoltare tehnologic`, s` 
asigure o bun` testare pe teren cu echipamente adecvate. 
Echipamentele de monitorizare pot fi montate permanent pe 
ma[ini (etc.), echipamente, transformatoare, cabluri sau, dup` 
caz, acestea pot fi utilizate pentru a se efectua o evaluare 
periodic` a st`rii de func]ionare, de izola]ie etc. 

Termografia \n infraro[u
Testarea termografic` \n infraro[u const` \n detectarea [i  
\nregistrarea aporturilor de c`ldur` normale sau anormale, care 
pot fi identificate \n curs de dezvoltare, [i a problemelor ascun-
se ale instala]iilor vizate (nu se v`d cu ochiul liber). Spre exem-
plu, utilizarea unei camere de termoviziune cu infraro[u permi-
te vizualizarea unui \ntreg panou (tablou electric etc.) [i 
observarea problemelor, f`r` a fi nevoie s` se fac` testarea cu 
echipamente de monitorizare/m`surare de tip multimetre sau 
similar. Siguran]ele dimensionate incorect [i \ntrerup`toarele 

supra\nc`rcate sunt u[or de identificat cu o camer` termogra-
fic` (\n infraro[u). 
|n curs de dezvoltare la \nceputul anilor 1980, termografia \n 
infraro[u a fost o noutate tehnic` excep]ional`, deosebit de 
util`, ce avea s` deschid` noi orizonturi tehnico-[tiin]ifice. 
Camerele termografice din zilele noastre au devenit ni[te 
obiecte accesibile, fiabile [i obligatorii \n trusele celor care 
execut` lucr`ri de mentenan]`. Progresele tehnologice recen-
te au \mbun`t`]it foarte mult colectarea de date termografice, 
prelucrarea lor [i, mai ales, precizia sau clasa de exactitate a 
acestora. Cu toate acestea, există \nc` multe gre[eli comune, 
f`cute \n procesul de colectare a datelor termografice (vizavi 
de exactitatea [i acurate]ea \nregistr`rii [i interpret`rii datelor). 
De fiecare dat` când o persoan` iese pe teren, pentru a efectua 
un studiu termografic, condi]iile sunt diferite. Fiecare situa]ie 
necesit` ca persoana care face termografia s` ]in` seama de 
condi]iile de mediu (\nconjur`tor) [i, astfel, să ia o decizie 
corect` cu privire la condi]iile speciale existente, ce pot influen- 
]a foarte tare modalitatea de \nregistrare/monitorizare a date-
lor [i preciziei lor.

Siguranțe gre[it dimensionate
Uneori, la lucr`rile de \ntre]inere, o instala]ie/echipament va 
necesita posibilitatea ca o siguran]` (chiar [i automat`) defect` 
s` fie \nlocuit` regulat, devenind astfel un element de stres. 
De multe ori, personalul de repara]ii va monta o siguran]` nou`, 
eventual chiar de acelea[i dimensiuni (amperaj), dar de o alt` 
marc`, [i astfel apar deosebirile de setare. |n cazul \n care se 
execut` montarea unei alte siguran]e nepotrivite, exist` posi-
bilitatea de a avea o amprent` de c`ldur` diferit`.

Senzori de temperatur`
Este vorba despre dispozitivele electrice din \ntrerup`toare, 
care m`soar` temperatura sau sarcina (amperajul) \n dispozi-
tiv. Când se ajunge peste limita stabilit`, aceste dispozitive 
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scot o anumit` semn`tur` termic` spe-
cific`. Este o eroare comun` de date, 
care, de multe ori, este diagnosticat` ca 
fiind o problem` \n interiorul \ntrerupăto-
rului. 

Unghi termografic
Atunci când se preleveaz` imagini termi-
ce, este foarte important s` existe sufi-
cient spa]iu (\nconjur`tor) pentru prinde-
rea unghiului corespunz`tor. Este impor-
tant ca, \nainte [i dup` efectuarea unei 
repara]ii, imaginea termografic` s` fie 
prelevat` din acela[i loc.

Scanarea termografic` exterioar` (\n 
aer liber)
Vremea afecteaz` toate formele de ter-
mografie \n infraro[u. O mare problem` 
\n scanarea termografic` a echipamen-
telor electrice este efectul condi]iilor de 
mediu [i de \nc`rcare solar` asupra 
componentelor acestora. |n cazul \n care 
bate vântul [i apare o deconectare, sigu-
ran]a r`mânând deschis`, exist` pu]in 
timp pân` la apari]ia efectului de r`cire 
convectiv` datorat circula]iei maselor de 
aer care r`ce[te conexiunile. n

Revizii [i verificări efectuate de GDF SUEZ 
Energy România pentru instala]ia de utilizare a 
gazelor naturale

Efectuarea verific`rii/reviziei instala]iei de utilizare a gazelor natu-
rale este, conform prevederilor legislative, o obliga]ie ce revine 
consumatorilor. Verificarea tehnic` a instala]iilor de utilizare se 
realizeaz` la maximum 2 ani, iar revizia tehnic` a instala]iei de utili-
zare, la maximum 10 ani.
Revizia este obligatorie [i \n urm`toarele cazuri:
• \n urma neutiliz`rii instala]iei pe o perioad` mai mare de 6 luni;
• dup` orice accident care poate afecta instalaţia de utilizare.
|n cazul nerealiz`rii serviciului de verificare/revizie la termen, 
GDF SUEZ Energy România poate aplica m`surile de sistare a 
furniz`rii gazelor naturale. De altfel, GDF SUEZ Energy România 
informeaz` clien]ii privind data-limit` pân` la care trebuie s` efec-
tueze serviciul de revizie/verificare. 

Serviciul de verificare/revizie se poate face cu orice firm` autorizat` ANRE.
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Br`ila [i Gala]i sunt localit`]ile din România care ocup` 
un rol important pe harta de investi]ii a GDF SUEZ Energy 
România. Cât de important` este energia eoliană pentru 
Grup?

A.B.  Energia eoliană este importantă pentru noi \n 
contextul \n care GDF SUEZ Energy România

\[i dore[te s` devin` un juc`tor important pe pia]a pro-
duc]iei de energie electric` din România. |n plus, nu 
trebuie s` neglij`m faptul c` energia eolian`, [i \n gene-
ral energia regenerabil`, ocup` un loc important \n stra-
tegia de dezvoltare a Grupului, \n ciuda contextului dificil 
pentru acest sector.

Pân` \n acest moment, care sunt cele mai importante 
realiz`ri ale celor dou` parcuri?

A.B. |n primul rând, trebuie men]ionat faptul c` am 
realizat \n timp-record construc]ia fiecăruia din 

cele două parcuri. Practic, a fost nevoie doar de aproxima-
tiv 7 luni de la primul excavator prezent \n [antier pân` la 
primul megawatt or` injectat \n re]ea. |n acest context, pot 
spune c` to]i colegii [i partenerii implica]i \n construc]ie au 
tot meritul pentru aceste realiz`ri. |n plus, parcul eolian de 

la Gemenele, aflat acum \n al doilea an de exploatare, se poate 
l`uda cu o foarte bun` disponibilitate \n lunile martie [i aprilie, 
un adev`rat record pentru flota Siemens din Europa. 

Și care a fost cel mai dificil moment?

A.B. Greu de spus! Pot spune c` ritmul a fost sus]inut 
\n faza de construc]ie, dar am dep`[it toate obsta-

colele. Totu[i, cred c` cele mai mari emo]ii le-am avut anul 
trecut, la B`leni, când inunda]iile au \mpiedicat, pentru o 
s`pt`mân`, lucrul pe șantier. De altfel, atunci când lucrezi cu 
resursele naturii, fenomenele naturale sunt principala piedic` 
[i \]i dau b`t`i de cap. De exemplu, \n aceast` iarn` s-a \ntâm-
plat s` avem de-a face cu o s`pt`mân` \n care parcurile eoli-
ene au fost inaccesibile.

Ce se \ntâmpl` cu energia produs` de cele dou` parcuri?

A.B.  Energia este injectat` \n sistemul na]ional [i, pentru 
a putea fi valorificat` comercial, colegii de la Local 

Energy Management au expertiza care ne permite s` maximiz`m 
valoarea energiei. De altfel, la sfâr[itul anului 2013 am reu[it s` 
reprezent`m 1% din energia electric` vândut` \n România. Chiar 
dac` nu e foarte mult, sun` promi]`tor!

GDF SUEZ Energy România are deja dou` parcuri eoliene func]ionabile, 
Gemenele [i, respectiv, B`leni. Am stat de vorb` cu Alexandru Buruian`, 
{ef Serviciul Exploatare \n cadrul Direc]iei Strategie [i Dezvoltare, pentru 
a afla care au fost cele mai mari provoc`ri, dar [i satisfac]iile celor dou` 
parcuri eoliene.

interviu realizat de Simona Georgescu
foto GDF SUEZ Energy România

„GDF SUEZ Energy România
\[i dore[te s` devin` un juc`tor important 

pe pia]a produc]iei de energie electric` 
din România“
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Ce a]i sim]it \n clipa \n care a fost pus` \n func]iune 
prima eolian`? 

A.B. Evident c` \n cazul fiec`rui parc am avut parte 
de bucuria momentului, dar aceasta a fost de 

scurt` durat`, pentru c` trebuia s` ne preocup`m de \nc` 
20 de eoliene la Gemenele [i 19 la B`leni! Dar, pe lâng` 
primul moment \n care elicele s-au declan[at sub b`taia 
vântului, o alt` etap` emo]ionant` a fost marcat` de livrarea 
primei nacele \n [antier, pe care se afl` sigla „GDF SUEZ“.

Ce tipuri de eoliene „lucreaz`“ \n aceste parcuri?

A.B. |n parcurile Gemenele [i B`leni se afl` turbine 
eoliene cu rotor tripal`, centrul rotorului fiind 

situat la aproximativ 100 m deasupra solului. Atât GE, cât 
[i Siemens sunt turbine care au cutie de vitez` ce multiplic` 
viteza de rota]ie a rotorului pân` la aproximativ 1.500 ture/
minut, aceasta fiind viteza de rota]ie a generatorului pro-
priu-zis. |n acela[i timp, sistemul electronic de control este 
foarte complex, tehnologia utilizat` fiind considerat` ultra-
performant` (state of the art) la momentul curent.

Câ]i angaja]i sunt implica]i \n gestionarea parcurilor?

A.B. Lucr`m foarte mult cu parteneri. |n echipa 
intern` a GDF SUEZ Energy România se afl` 

cinci persoane, dar \mpreun` cu partenerii cred c` num`r`m 
\n total aproximativ 20 de persoane. Toate sunt implicate 
[i se intereseaz` zilnic de activitatea din site.

Cât de important este sprijinul comunit`]ii \n cazul 
unor asemenea investi]ii?

A.B. Sprijinul pe care ni-l ofer` comunitatea \n cazul 
unor investi]ii de acest gen este foarte impor-

tant. Dar, de cele mai multe ori, vorbim de unul reciproc. |n 
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momentele dificile, comunicarea dintre noi [i reprezentan]ii 
locali a func]ionat foarte bine. Ca s` dau un exemplu \n 
acest sens, la B`leni, \ntr-o s`pt`mân`, am reu[it s` 
repar`m, \n timpul construc]iei, un pode] distrus de inunda]ii, 
f`r` s` fim bloca]i birocratic de prim`rie: am ob]inut ime-
diat autoriza]iile necesare. 

Care sunt proiectele comunitare \n care s-a implicat 
GDF SUEZ Energy România atât la B`leni, cât [i la Geme-
nele pân` \n acest moment?

A.B. |n cazul satului B`leni, suntem implica]i \n 
repararea drumurilor, forarea unui pu] de mare 

adâncime [i, \n acela[i timp, particip`m \ndeaproape la un 
proiect de reabilitare a cl`dirii [colii din comună. De ase-
menea, atât la B`leni, cât [i la Gemenele, lu`m parte la 
proiectele educa]ionale la nivel [colar, cele care sunt 
orientate spre con[tientizarea poten]ialului resurselor 
regenerabile pentru viitor. La Gemenele ne-am implicat 
foarte mult \n programul „|ntâlnire cu energia“, iar acum, 
sus]inem trupa de dans popular. {i, nu \n ultimul rând, anul 
acesta am participat activ la desz`pezirea drumului jude- 
]ean de acces, \n baza unui interes comun: accesibilitatea 
localit`]ilor [i, implicit, accesibilitatea la șantierele noastre!

Care sunt planurile cu aceste dou` parcuri eoliene pân` 
la finele acestui an?

A.B. Disponibilitate tehnic` maximă! Chiar dac`, \n 
general, primul an (este vorba de B`leni ‒ 50 MW) 

este considerat mai dificil pentru un parc eolian, pentru c` 
este perioada \n care au loc diferite reglaje [i echipamen-
tele \[i fac, practic, „rodajul“, experien]a de la Gemenele 
(47,5 MW) ne arat` c` putem s` ajungem la o disponibilita-
te foarte bun`!
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C
ând discut`m despre „gr`dini suspen-
date“, ne referim la cl`diri urbane ale 
c`ror acoperi[uri sau terase sunt \n 
totalitate sau par]ial acoperite cu 
p`mânt [i vegeta]ie natural`, ce asi-
gur` spa]iul verde pierdut prin con-
struc]ia imobilului. |n Europa, }`rile 

Nordice [i, mai ales, Germania au investit \n astfel de 
gr`dini de-a lungul timpului, ajungând s` transforme 
mai mult de 20% dintre terasele blocurilor. |n America, 
cele mai multe „acoperi[uri vii“ se afl` \n Chicago, 
ora[ul \n care cea mai mare gr`din` suspendat` a fost 
creat` chiar pe cl`direa Prim`riei. 

TEHNICA DE HIDROIZOLA}IE
|n cazul acestor proiecte, este necesar` o aten]ie 
special` acordat` hidroizola]iei, f`r` de care nu este 
posibil un astfel de acoperi[. Principiul tehnologic 
presupune protejarea acoperi[ului cu membrane 
speciale, aditivate cu substan]e antir`d`cin`, prin 
care nu trece apa sau r`d`cina. De asemenea, exis-
ten]a unui sistem de filtrare [i drenaj care s` direc-
]ioneze apa c`tre gurile de scurgere ale cl`dirii [i care 
totodat` s` men]in` apa \n loca[uri formate pentru 
hidratarea solului este important`. Stratul de drenaj 
al apei, \n general sub forma cofrajelor de ou`, poate 
avea o \n`l]ime de 2-6 centimetri [i \nlocuie[te cu 
succes terasamentul de pietri[ care se folosea mai 
demult. Suplimentar, poate fi folosit un strat-voal de 

plas` de protec]ie rezistent` la g`urire. |n cazul tera-
selor plate, se face o pant` din [ap`, de 1-5%, pentru 
a permite o evacuare rapid` a surplusului de ap` 
c`tre gurile de scurgere \n cazul ploilor toren]iale, 
atunci când p`mântul este suprasaturat. 
Acoperi[urile abrupte, cu \nclina]ie de 15-30%, sunt 
prev`zute la capete cu opritoare, gr`tare sau,
op]ional, cu profil de aluminiu perforat, pentru a 
contrabalansa for]a de forfecare [i alunecare a sub-
stratului de p`mânt. Gurile de scurgere trebuie pro-
tejate cu sit` sau pietri[ de drenaj [i cutie de control, 
pentru a evita \nfundarea [i colmatarea p`mântului 
\n zona acestora.

SISTEME SIMPLE SAU COMPLEXE
|n func]ie de structura de rezisten]` a imobilului, gr`-
dinile suspendate pe acoperi[urile cl`dirilor pot fi 
proiectate cu plante „u[oare“, gazon [i flori (sistem 
extensiv) sau cu sisteme complexe, cu multe specii 
de plante, flori diverse, arbu[ti [i tufe (sistem inten-
siv). Diferen]a const` \n grosimea substratului fertil, 
pentru c` \n unele cazuri p`mântul de cre[tere,
\nc`rcat cu ap`, poate ajunge [i la 200-300 kg/m² de 
acoperi[. Acoperi[ul verde extensiv nu este, \n gene-
ral, destinat circula]iei frecvente, este practic un
\nveli[ de plante a[ezat peste acoperi[ul existent. 
Plantele cresc pu]in \n \n`l]ime, prind r`d`cini \ntr-un 
timp scurt [i se pot dezvolta cu minimum de aten]ie 
[i \ngrijire. Pentru acoperi[ul extensiv se aleg soluri 

ECOLOGIE

text ADRIAN C|LȚAN foto SHUTTERSTOCK

52

|ntr-un efort de regenerare urban` din ce \n ce mai sus]inut, edilii metropolelor promoveaz` [i inves-
tesc \n ceea ce numesc „gr`dini suspendate“, oaze de verdea]` amplasate pe terasele [i acoperi[urile 
cl`dirilor. Proiectele de mediu, adoptate de curând [i \n România, sunt destinate reducerii polu`rii 
aerului, confer` o dimensiune estetic`, absolut natural`, aglomer`rilor de beton, o]el [i sticl`, [i 
prezint` multiple avantaje economice.

|ntoarcerea la natur`
a marilor ora[e

„Acoperi[urile vii“
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cu greutate mic`, ce se men]in umede prin 
sisteme automate de iriga]ie sau substrat de 
reten]ie: p`mânt negru de p`dure, bogat \n 
humus, sau p`mânt de turb` afânat, cu o 
capacitate mare de re]inere a apei. |n schimb, 
gr`dinile suspendate intensive pot fi circulate 
[i folosite ca spa]iu de recreere [i chiar de 
joac`, au o grosime a stratului de p`mânt de 
30-50 cm [i se planteaz` cu o gam` variat` 
de arbu[ti de talie mic`, evitându-se \ns` 
pomii sau arborii de talie mare, din cauza 
riscului de a fi disloca]i la vânturi puternice. 
Pentru ambele tipuri de acoperi[ vegetal, 
aproape to]i proiectan]ii respect` aceast` 
succesiune a protec]iilor plafonului: amors`, 
membran` perforat` pentru difuzia vaporilor, 
membran`-barier`, termoizola]ie cu folie 
autoadeziv` [i membran` antir`d`cin`, sis-
tem de drenaj, folie de filtrare geotextil` [i 
substrat de p`mânt de cre[tere. 

AVANTAJE MULTIPLE
De[i este mai scump (50-100 euro/m²) [i mai 
complicat de instalat, acoperi[ul verde \[i 
recupereaz` \n timp investi]ia, pentru c` este 
mult mai durabil [i ajut` la r`cirea cl`dirii pe 
timpul verii, prin transpira]ia plantelor. Dac` 
acoperi[ul conven]ional, de beton, al blocuri-

lor absoarbe, \n zilele caniculare, o tempera-
tur` de 70°C [i men]ine c`ldura la interior [i 
pe timpul nop]ii, terasele care au cuverturi 
vegetale permanente se men]in la aprox. 
25°C la nivel cu solul, c`ci se comport` ca 
ni[te bure]i ce \nmagazineaz` apa, iar prin 
evaporarea acesteia duc la sc`derea tempe-
raturii interioare cu circa 4-5°C pe timpul 
verii. Astfel, varia]iile de temperatur` de la 
nivelul acoperi[ului sunt mult mai mici, iar 
via]a acestuia este prelungit` considerabil, 
ajungând pân` la 40-50 de ani. Mai mult, 
acoperi[ul verde izoleaz` foarte bine fonic, 
confer` un aspect deosebit imobilelor, iar 
costurile de \ntre]inere sunt reduse. La capi-
tolul dezavantaje, pe lâng` costurile mai mari, 
dar amortizabile, se include faptul c` multe 
cl`diri vechi nu au fost proiectate pentru a 
suporta o greutate suplimentar` [i este ne-
voie s` fie consolidate. De curând, o compa-
nie japonez` a creat un sol sintetic, de tip 
burete, de dou` ori mai u[or decât p`mântul, 
care poate fi folosit pentru gr`dinile suspen-
date de pe cl`dirile ce nu pot sus]ine o greu-
tate mare. Astfel, aceste proiecte pot conti-
nua [i se pot dezvolta [i \n ora[ele cu imobile 
vechi, c`ci regenerarea atmosferei este un 
obiectiv mult prea important.  

CLUJ, PRIMUL ORA{ CU „ACOPERI{URI 
VII“ DIN ROMÂNIA
Chicago, declarat cel mai verde ora[ american 
„la \n`l]ime“, a devenit un model [i pentru 
celelalte metropole, iar prim`ria a decis, pentru 
a extinde aceste gr`dini, s` acorde subven]ii 
chiar [i de 5.000 de dolari. |n plus, a adoptat o 
hot`râre prin care cl`dirile care primesc fon-
duri din partea prim`riei sunt obligate s` aib` 
[i astfel de gr`dini. |n Europa, Germania 
construie[te cele mai multe „acoperi[uri verzi“, 
chiar [i \n ora[ele mici. |n acest ultim caz, 
casele tradi]ionale au fost adaptate pentru a 
putea sus]ine parcurile \n miniatur`, fiind dota-
te cu instala]ii de drenare a apei de ploaie, a[a 
cum sunt cele pentru gazoanele de pe marile 
stadioane. |n ]ara noastr`, Clujul va fi primul 
ora[ cu blocurile acoperite cu gr`dini suspen-
date, dup` proiectul unei echipe de arhitec]i ce 
a propus un sistem mult mai ieftin [i mai efici-
ent decât cel folosit acum: termoizolarea cu 
lân` de oaie sau cânep`. Acestea sunt materi-
ale organice, cu o capacitate de izolare termică 
mai bun` decât polistirenul, atât de des folosit, 
[i, \n plus, din 2003, lâna este acceptat` \n 
Uniunea European` ca material de con- 
struc]ii. De exemplu, Germania o folose[te la 
termoizola]ii de peste 15 ani. n
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Doar 20% dintre români fac voluntariat periodic sau ocazional, spun datele ultimului Eurobarometru, din luna 
iunie 2011. Chiar dac` nu ne afl`m cu mult sub media european`, care este de 24%, suntem la distan]e consi-
derabile de ]`ri ca Olanda, Belgia [i Luxemburg – unde voluntariatul este o activitate obi[nuit` pentru 57% 
dintre locuitori. |n Danemarca, procentul este de 43%, iar \n Finlanda, 39% dintre cet`]eni se implic` \n comu-
nitate.
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Voluntariatul
[i implicarea angaja]ilor 
\n proiectele de CSR

text ALEXANDRA ILINCA foto GDF SUEZ Energy România
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O
NG-urile au fost pri-
mele care au sprijinit 
[i au \ncurajat volun-
tariatul \n România: 
de[i au avut resurse 
limitate, au ini]iat 
constant programe 

de atragere a voluntarilor, campanii de 
promovare sau au f`cut lobby pentru 
ob]inerea de sprijin guvernamental. 
Tot ONG-urile au introdus \n România 
conceptul de voluntariat corporatist, 
pe care l-au \mbr`]i[at tot mai multe 
companii care au \n]eles importan-
]a voluntariatului, responsabilit`]ii 
[i solidarit`]ii [i au \nceput s` ofere 
constant angaja]ilor posibilitatea de a 
se implica \n comunitate.

ANGAJA}II GDF SUEZ Energy Româ-
nia SE IMPLIC~ |N VOLUNTARIAT
Este [i cazul GDF SUEZ Energy Româ-
nia, ai c`rei angaja]i se al`tur` cu 
entuziasm cauzelor sociale sus]inute 
de companie, fie c` este vorba de 
educarea tinerilor privind utilizarea 
surselor de energie, de participarea la 
evenimente sportive care sus]in cauze 

sociale sau de renovarea caselor fami-
liale din cadrul SOS Satele Copiilor.
Cea mai recent` ac]iune de voluntariat 
ini]iat` de GDF SUEZ Energy România 
a avut loc chiar pe [antierul Habitat 
for Humanity România, de la SOS 
Satele Copiilor. Aici, 25 de angaja]i au 
muncit cot la cot cu speciali[tii Habi-
tat for Humanity România, \n cadrul 
proiectului de reabilitare a celor 12 
case sociale, \n care peste 80 de copii 
vor descoperi, la finalul proiectului, ce
\nseamn` bucuria unui c`min frumos 
[i primitor. 
„Ne-am \mprietenit cu Alex, M`d`lina, 
{erban [i mul]i al]i copii minuna]i 
pentru care SOS Satele Copiilor
\nseamn` acas`. Ne-am bucurat 
enorm s` particip`m la ac]iunea de 
sâmb`t`, \n beneficiul lor, [i va exista 
cu siguran]` o dat` viitoare, ocazie 
cu care \i vom cunoa[te pe to]i. Am 
f`cut asta pentru ei, [i ei sunt motivul 
pentru care vom reveni mereu gata 
s` d`m o mân` de ajutor“, a declarat 
Iulian, angajat al GDF SUEZ Energy 
România [i voluntar pentru programul 
„Totul \ncepe acas`!“.

PROGRAMUL „TOTUL |NCEPE
ACAS~!“
Prin programul „Totul \ncepe acas`!“, 
derulat de GDF SUEZ Energy Româ-
nia, Funda]ia GDF SUEZ [i Habitat for 
Humanity România, casele din cadrul 
SOS Satele Copiilor vor fi renovate [i 
eficientizate energetic pân` la finalul 
anului 2014. |n fiecare cas` locuie[te o 
mam` socială, ce are \n grijă 6-7 copii. 
Casele au fost date \n folosin]` acum 
20 de ani [i nu au mai fost renovate de 
atunci, iar \n prezent ele sunt \ntr-o stare 
avansat` de degradare [i au un consum 
energetic ridicat.
Contribu]ia de 300.000 de euro a 
GDF SUEZ Energy România va \mbun t̀̀ ]i
considerabil condi]iile de locuit [i de
\nv`]are pentru to]i cei 134 de benefi-
ciari: copii, p`rin]i [i asisten]i sociali ce
\[i desf`[oar  ̀activitatea \n acest centru.
Programul „Totul \ncepe acas !̀“ face parte 
din platforma de responsabilitate social̀  a 
GDF SUEZ Energy România, „Energie pentru 
Fapte Bune“, ce reune[te toate proiectele 
de implicare \n via]a comunit`]ii derulate 
de c`tre companie. Detalii pe site-ul 
www.energiepentrufaptebune.ro.
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Energy România va \mbun`t`]i considerabil 
condi]iile de locuit [i de \nv`]are pentru to]i cei 
134 de beneficiari: copii, p`rin]i [i asisten]i sociali 
ce \[i desf`[oar` activitatea \n acest centru.

TOTUL |NCEPE ACAS~

56-57 Pentru Comunitate.indd   57 17/07/2014   17:30



english summary
In this edition we want to talk about two of the 

most important topics of the moment concerning 

the energy market: the liberalization of the natural 

gas in Romania and the Network Code.

Regarding the liberalization of the gas market in 

Romania, GDF SUEZ Energy Romania provides 

customers with the possibility to choose energy 

offers that are adapted to their business. By its 

offers, our company wants to develop partner-

ships that are based on strong involvement and 

adequate energy solutions. You are invited to 

read about them at pages 36-38, in the interview 

given by Cristian Dandu, Marketing and Sales 

Manager of GDF SUEZ Energy Romania.

Recently, more and more officials or specialists 

have expressed their worries regarding the 

impact of energy prices on some industries. Some 

countries talk about the possibility to freeze 

prices and to cut out renewable energy subsidies. 

Therefore, in its last report –World Energy Outlook 

2013 – The International Agency for Energy points 

out that high energy prices affect the competiveness 

of the EU. All these topics and the position of some 

of the most important specialists in the field are 

shown in the Special Folder, starting with page 19.

The Network Code is also at the moment of 

implementation and its impact on the market is 

shown at page 42. The Network Code represents 

a set of rules that are precisely defined and are 

valid for all the users of the network: producers, 

importers, suppliers, distributors or final consum-

ers of natural gas. This is the measure that es-

tablishes a better management of the National 

Transmission System.

„The Corbetti Project“ - the geo-thermal Power 

Plant in Africa (page 12), „Types of materials and 

their efficiency for the thermal rehabilitation“ 

(Page 16), the interview with Alexandru Buru-

iana, the Chief of the Exploitation Department, 

Strategy & Development Direction (48) and the 

interview with Carmen Uscatu (page 66), founder 

of „Daruieste Viata“ Association, are other to-

pics of our summer edition of the Oxygen Maga-

zine. Enjoy our articles!

The liberalization of the energy market in Europe 
– from the initial goals to the present reality
The gas markets in Europe appeared after the WWII. 

They functioned as natural monopolies and the 

prices were established according to the social, 

political or economic criteria. 

The efficiency of the monopolies
Starting with 1980, after the most important oil 

crisis in Europe, the European countries decided to 

control these monopolies. For example, in France 

they concluded social contracts between the Go-

vernment and the companies that had natural 

monopolies. They intended to cut down the costs 

and prices and to improve the quality of services. In 

Great Britain they privatized the public sector that 

led to the improvement of the quality of services 

and prices reduction.

The first steps to liberalization

The European Council tried to get rid of privatizations 

because the first private companies had uncertain 

activity. 70% of the gas resources were in countries 

such as Russia, Norway or Algeria. 

The effects of the market opening
The first liberalization took place in 1998 and it lead 

to very high prices. Starting with 2000, all the EU 

countries, except for Portugal and Greece, had the 

obligation to open at least 20% of them natural gas 

market to other markets, according to the stipula-

tions adopted in 1998.

In 2001, they realized that this goal had not been 

achieved. Afterwards, the offer was controlled 

because there were only four important producers: 

Russia, Norway, Algeria and Holland. After two more 

years, they could see a reduction on prices. This trend 

was also noticed in 2004, in the Czech Republic, 

Poland, Hungary, Romania and Bulgaria.

Editorial

The Corbetti Project values 4 million dollars. An 

Icelandic company is ready to build a new geo-

thermal power plant near a volcano in Rift Val-

ley, Ethiopia, where the steam coming out of the 

inactive volcano has a temperature of 2500 C at 

the surface. The first 10 MW of this new power 

plant will be active in 2015 and in 2016 is esti-

mated an increase to 100 MW. This project is 

sustained by the USA as a part of Power Africa, 

aiming to increase the access to electricity of 

the African Continent. 

Reykjavik Geothermal is a company founded 

in Iceland in 2008, for developing energy 

resources to increase production worldwide. 

Up to now it has developed and explored geo-

thermal projects in 30 countries, including the 

biggest geothermal power plant in Iceland. 

The Corbetti Project combines the technical 

knowledge of Iceland with its capacity in geo-

thermal energy and the financial support and 

expertise of the USA.

This historical agreement with Ethiopia is a 

tribute for the visionary leader H.E. Meles 

Zenawi. The former-Prime Minister of the 

country was a steady fighter for green and 

renewable energy. 

Top Technology

Top Story
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PUNCT DE VEDERE

|
n contextul liberalizării pieței de gaze 
naturale, colaborarea cu GDF SUEZ 
Energy România \nseamnă pentru 
clienți, \n primul rând, posibilitatea 
de a alege oferte de energie adaptate 

afacerii lor. Prin ofertele pe care le dezvoltă 
\n fiecare zi, compania noastră \și propune 
să construiască parteneriate bazate pe 
angajamente ferme şi soluţii energetice 
adecvate.  Despre acestea, vă invităm să 
citiți \n paginile 36-38, \n interviul acordat 
de  dl. Cristian Dandu, Director Marketing 
& Vanzari GDF SUEZ Energy România.
|n ultima perioadă tot mai mulți oficiali, 
specialiști etc. și-au exprimat \ngrijorările 
cu privire la impactul prețurilor la energie 
asupra unor industrii, iar unele state mem-
bre UE au ajuns chiar să dezbată posibili-
tatea \nghețării prețului și chiar eliminarea 
subvențiilor la energiile regenerabile. De 
altfel, \n ultimul sau raport ‒ World Energy 
Outlook 2013 ‒ Agenția Internațională 
pentru Energie (IEA) arată că prețurile 
mari la energie afectează competitivitatea 
Uniunii Europene. Toate aceste teme, dar 
și pozițiile unora dintre cei mai importanți 

specialiști \n domeniu le abordăm pe larg 
\n Dosarul special, \ncepând cu pag. 19.
Codul Rețelei este și el la momentul im-
plementării, iar impactul său asupra pieței 
\l dezbatem la pag. 42. Codul Rețelei 
\nseamnă un set de reguli precis definite, 
valabile pentru toți utilizatorii de rețea, 
fie că vorbim de producători, importatori, 
furnizori, distribuitori sau de consumatori 
finali de gaze naturale. Este masura prin 
care se urmărește realizarea unui mana-
gement mai bun al Sistemului Național de 
Transport și eliminarea dezechilibrelor.
„Proiectul Corbetti, centrala geotermală 
a Africii“ (pag. 12), „Tipuri de materiale și 
eficiența lor pentru reabilitarea termică“ 
(pag 16), interviul cu Alexandru Buruiană, 
Șef Serviciul Exploatare \n cadrul Direcției 
Strategie și Dezvoltare (48) și Carmen 
Uscatu (pag. 66), fondator Asociația 
Dăruiește Viață sunt o parte din cele-
lalte subiecte ale ediției de vară a revistei 
Oxygen.   

Lectură plăcută \n compania articolelor 
noastre!  

Momentul liberaliz`rii

|n această ediție a revistei Oxygen ne-am propus să dezbatem 
două dintre cele mai importante subiecte ale momentului, de pe 
piața de energie: liberalizarea pieței gazelor naturale din România 
și Codul Rețelei. 

GDF SUEZ Canada a 
investit, \n ultimii [ase 
ani, 6 miliarde de do-
lari \n energie eolian` 
[i a dezvoltat zece 
ferme eoliene [i dou` 
câmpuri fotovoltaice. 
Astfel, GDF SUEZ a 
devenit unul dintre 
operatorii de top de 
energie regenerabil` 
din Canada.

GDF SUEZ a \nceput, 
pe 8 martie 2014, pro-
duc]ia de gaz de la al 
doilea pu] din câmpul 
gazeifer Juliet, câmp 
descoperit \n decem-
brie 2008. Acesta 
este un pas extrem de 
important pentru GDF 
SUEZ, ce marcheaz` 
consolidarea pozi]iei 
companiei printre 
produc`torii de gaz 
din Marea Nordului.

STELU}A IFTIMIE
Editor coordonator  Revista Oxygen nr. 19, 
GDF SUEZ Energy România

pag. 20

pag. 34

TEHNOLOGII DE VÂRF
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text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCk

Compania islandez` Reykjavik Geothermal se preg`te[te de construirea unei centrale electrice geotermale 
lâng` un vulcan din Rift Valley, Etiopia. Este vorba de un proiect de 4 miliarde de dolari, iar Statele Unite ale 
Americii sunt principalul sus]in`tor.

Proiectul Corbetti 
Centrala geotermal` a Africii
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|
n luna iulie a acestui an, compania 
islandez` de centrale electrice 
geotermale Reykjavik Geothermal 
(RG) va \ncepe forajul \n Etiopia, \n 
baza proiectului Corbetti. RG a 

semnat o \n]elegere cu guvernul etiopi-
an \n luna octombrie a anului trecut, 
dup` doi ani de discu]ii [i expertize, 
Gunnar Orn Gunnarsson, CEO al com-
paniei, declarând c` energia produs` 
aici va fi folosit` de re]eaua na]ional` 
din Etiopia \n clipa \n care va \ncepe 
produc]ia comercial`. Decizia constru-
irii unei asemenea centrale a luat 
na[tere \n urma faptului c` prin rocile 
cr`pate ale vulcanului inactiv din Rift 
Valley se ridic` aburi ce dep`[esc o 
temperatur` de 250°C la suprafa]`, 
ceea ce-i face potrivi]i pentru produce-
rea de electricitate.
Centrala geotermal` se va construi la 
124 mile sud de capitala Etiopiei, Addis 
Ababa, [i este prima de acest gen, sco-
pul s`u fiind s` asigure energie regene-
rabil` pentru a doua cea mai populat`  
]ar` din Africa. Proiectul va fi dezvoltat 
\n zona Corbetti, iar primii 10 MW ai noii 
centrale vor fi activi \n anul 2015, cu o 
cre[tere la 100 MW \n 2016, capacita-
tea maxim`, de 500 MW, urmând s` 
devin` activ` \ncepând cu 2018. Cen-
trala va fi complet func]ional` \n anul 
2021, iar energia produs` va fi folosit` 
atât pentru consumul local, cât [i pen-
tru exportul \n ]`rile \nvecinate, conform 
pre[edintelui Ethiopian Electric Power 

Corporation, Miret Debebe. „Africa 
trebuie s` se schimbe [i energia este 
motorul acestei transform`ri“, sus]ine 
Hailemariam Desalegn, prim-ministrul 
Etiopiei: „|n urm`torii 30 de ani trebuie 
s` producem 80.000 MW din energie 
termal`, eolian` [i solar`. Nu doar pen-
tru Etiopia, dar [i pentru ]`rile \nvecina-
te. Acest lucru nu se poate realiza doar 
prin investi]ie public`, trebuie s` facem 
parteneriate cu sectorul privat. Din 
acest punct de vedere, un asemenea 
proiect, de 1.000 MW, \n colaborare cu 
Reykjavik Geothermal, este un start 
important. |n acest moment, Africa nu 
are nevoie doar de ajutor, ci [i de inves-

ti]ii“. Proiectul Corbetti este sus]inut \n 
primul rând de guvernul Statelor Unite, 
ca parte a Power Africa, o politic` de 
7 miliarde de dolari implementat` de 
pre[edintele Barack Obama cu scopul 
cre[terii accesului la electricitate a 
continentului african. Etiopia este o 
republic` federal` democrat`, aflat` \n 
nord-estul continentului negru, supra-
numit` [i Cornul Africii. Strategic, ea 
este apropiat` de Orientul Mijlociu [i 
Europa [i asigur` un acces u[or c`tre 
cele mai importante porturi ale regiunii, 
sporind influen]a interna]ional`. Se \n- 
vecineaz` cu Sudan \n vest, Somalia [i 
Djibouti \n est, Eritrea \n nord [i Kenya 
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TOP 
STORY

Liberalizarea pie]elor energetice \n Europa – 
de la obiectivele ini]iale la realitatea prezent`

Calendarul liberaliz`rii pentru  
pia]a gazelor naturale a stârnit vii 
dispute privind evolu]ia pre]urilor 

dup` liberalizare. O preocupare 
fireasc`, ce a str`b`tut Europa de 

la Vest la Est pe parcursul ultimilor 
35 de ani, ca urmare a proceselor 
fire[ti de interconectare [i de libe-

ralizare a pie]elor concuren]iale.

text CAROL POPA
foto ShuttERStOCk
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Interview – Cristian Dandu, Marketing & Sales Director GDF SUEZ Energy Romania
The liberalization of the natural gas market 
is probably the most used topic lately...
The liberalization process is normal and natural, 
but the way in which it is done in Romania is a 
little bit different and it does not reflect the 
objective realities of the gas market. There is 
not a trading gas market, a functional network 
code and a balancing market. Postponing the 
liberalization of the internal gas price is not a 
good thing. We should have had by now a strat-
egy for price liberalization, that should have 
been done according to some compulsory 
stages. 
What determined the decrease of gas con-
sumption?
First of all, the efficiency process of the indus-
tries that is determined by the competitors and 
the need to cut down costs by energetic effi-
ciency. Then, the household consumers re-
duced their consumption needs because of the 
economic crisis. An important element on gas 
market economy in Romania is represented by 
the biggest fertilizer producers and the meta-
llurgy sector, whose activity or lack of activity 
significiently influence the average gas price on 
the domestic market. Last year, GDF SUEZ 
Energy Romania stored more than 800 million 
cubic meters, more than 24% of the maximum 
storage capacity of 3,1 billion cubic meters. The 
company has a long-term contract for the 
imported gas and it tries to diversify the import 
area not only from Russia, by the two entry 
points from Ukraine, but also from the western 
part of Europe, by the inter-connection Arad-

Szeged. Until now, GDF SUEZ Energy Romania 
has ma-naged to ensure the continuation of gas 
supply which is very important. Moreover, the 
company maintains a good market price for the 
eligible customers. 
Is GDF SUEZ Energy Romania’s offer diffe-
rent from the others?
The offer of GDF SUEZ Energy Romania must 
be looked into and analysed overall. We have a 
good and competitive price and that is why we 
rank first as a supplier on the free market, after 
the producers. Moreover, the contract con-
cluded by customers with GDF SUEZ Energy 
Romania means seriousness, a guarantee for 
gas supplying in normal conditions for all the 
customers. Our seriousness is also reflected in 
the type of long-term contracts for the imported 
gas that we have. In addition to the gas offer, 
the company proposes to its customers related 
services: revisions and verifications of the natu-
ral gas installations, energy audits, solutions for 
the consumption reduction, all these being 
offered in a package also. Moreover, GDF SUEZ 
Energy Romania offers electricity so we talk 
about an integrated supplier of energy: natural 
gas, electricity and services for customers. A lot 
of customers have chosen GDF SUEZ Energy 
Romania as a supplier of gas and electricity. 
What are the direct and indirect advantages 
of such a package?
First of all, our customers have only one inter-
locutor in GDF SUEZ Energy Romania and they 
have the guarantee of quality for all the services 
received. Another advantage is the invoice by 

e-mail. Almost 15% of the customers in our 
portfolio have chosen to get the invoice by 
e-mail. This makes the relationship very easy: 
we supply gas, we send the invoice that can 
be received easily and the payment can be done 
in one of the over 13.000 pay points that we 
have. Using the Online Agency, the customers 
can check the consumed quantities of natural 
gas and can pay the invoice online. A novelty for 
our non-household customers is the online 
contracting. The customer does not have to 
come to our headquarters and we do not have 
to go to him. By digitizing more and more the 
relationship, the customer has a lot of benefits 
and for us this thing is an important way of 
interaction. 

e-mail. Almost 15% of the customers in our 

36

CRISTIAN DANDU: „RomÂNIA ARe 3,1 mIlIARDe meTRI CUbI

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 1 (19)/2014

Energy Economy
Maintenance is a procedure that involves the inspection, the repair 

and the replacement of the installations or equipment. 

The monitoring uses the partial uploading principle. This method 

has been used for engines and generators for almost 50 years. This 

monitoring system can be permanently installed on the machines.

The infrared thermograph method consists in the detection and 

the registration of the normal and abnormal heat values. This method 

was discovered in 1908 and is the best solution to identify the inner 

problems of a system. It also pays special attention to the environ-

ment conditions that can influence data registration or monitoring. 

The temperature sensors are electric devices that are incorporated 

in the switches and measure the temperature or the loads inside the 

device. 

The thermographic angle must have enough space in order to detect 

the right angle. It is important to take the image from the same place 

all the time. 

The exterior thermographic scanning is another method. Weather 

plays an important role in the problem detection. 

and the replacement of the installations or equipment. 

The monitoring uses the partial uploading principle.
has been used for engines and generators for almost 50 years. This 

monitoring system can be permanently installed on the machines.

The infrared thermograph method
the registration of the normal and abnormal heat values. This method 

was discovered in 1908 and is the best solution to identify the inner 

problems of a system. It also pays special attention to the environ-

ment conditions that can influence data registration or monitoring. 

The temperature sensors
in the switches and measure the temperature or the loads inside the 

device. 

The thermographic angle
the right angle. It is important to take the image from the same place 

all the time. 

The exterior thermographic scanning
plays an important role in the problem detection. 
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text LauREN}Iu LIpaN foto SHuTTERSTOCK

Mentenan]a const` \ntr-o serie de ac]iuni (de verificare) menite s` \mbun`t`]easc` starea sistemului energetic, 
pentru optimizare, cre[terea performan]ei [i evitarea intr`rii \n regim de avarie sau chiar de colaps.

PROBLEMATICI
RIDICATE DE MENTENANȚA 
PREVENTIVĂ
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M 
entenan]a este o procedur` care implic` 
inspec]ia, repararea sau \nlocuirea compo-
nentelor fizice ale instala]iilor [i echipamen-
telor, garan]ie, un proces care, \n final, duce 
[i la minimizarea costurilor legate de \ntre- 

]inere. Unele dintre noile instrumente de diagnosticare permit 
echipamentelor electrice s` fie evaluate la un anumit grad \n 
timp ce acestea sunt \n func]iune (on-line). Altele nu pot fi 
utilizate decât dac` echipamentul este scos de sub tensiune 
(off-line).

Monitorizarea utilizând principiul desc`rc`rilor par]iale
Testarea utilizând principiul desc`rc`rilor par]iale \n cazul 
motoarelor [i generatoarelor electrice este folosit` \n domeniu 
de aproximativ 50 de ani. Cu toate acestea, testarea pe con-
ductoare/cabluri [i noduri (celule, separatoare, \ntrerupătoare 
etc.) a devenit foarte important` [i de o mare actualitate \n 
prezent. Standardele [i normativele din domeniu fac ca noile 
metode de testare, respectiv de dezvoltare tehnologic`, s` 
asigure o bun` testare pe teren cu echipamente adecvate. 
Echipamentele de monitorizare pot fi montate permanent pe 
ma[ini (etc.), echipamente, transformatoare, cabluri sau, dup` 
caz, acestea pot fi utilizate pentru a se efectua o evaluare 
periodic` a st`rii de func]ionare, de izola]ie etc. 

Termografia \n infraro[u
Testarea termografic` \n infraro[u const` \n detectarea [i  
\nregistrarea aporturilor de c`ldur` normale sau anormale, care 
pot fi identificate \n curs de dezvoltare, [i a problemelor ascun-
se ale instala]iilor vizate (nu se v`d cu ochiul liber). Spre exem-
plu, utilizarea unei camere de termoviziune cu infraro[u permi-
te vizualizarea unui \ntreg panou (tablou electric etc.) [i 
observarea problemelor, f`r` a fi nevoie s` se fac` testarea cu 
echipamente de monitorizare/m`surare de tip multimetre sau 
similar. Siguran]ele dimensionate incorect [i \ntrerup`toarele 

supra\nc`rcate sunt u[or de identificat cu o camer` termogra-
fic` (\n infraro[u). 
|n curs de dezvoltare la \nceputul anilor 1980, termografia \n 
infraro[u a fost o noutate tehnic` excep]ional`, deosebit de 
util`, ce avea s` deschid` noi orizonturi tehnico-[tiin]ifice. 
Camerele termografice din zilele noastre au devenit ni[te 
obiecte accesibile, fiabile [i obligatorii \n trusele celor care 
execut` lucr`ri de mentenan]`. Progresele tehnologice recen-
te au \mbun`t`]it foarte mult colectarea de date termografice, 
prelucrarea lor [i, mai ales, precizia sau clasa de exactitate a 
acestora. Cu toate acestea, există \nc` multe gre[eli comune, 
f`cute \n procesul de colectare a datelor termografice (vizavi 
de exactitatea [i acurate]ea \nregistr`rii [i interpret`rii datelor). 
De fiecare dat` când o persoan` iese pe teren, pentru a efectua 
un studiu termografic, condi]iile sunt diferite. Fiecare situa]ie 
necesit` ca persoana care face termografia s` ]in` seama de 
condi]iile de mediu (\nconjur`tor) [i, astfel, să ia o decizie 
corect` cu privire la condi]iile speciale existente, ce pot influen- 
]a foarte tare modalitatea de \nregistrare/monitorizare a date-
lor [i preciziei lor.

Siguranțe gre[it dimensionate
Uneori, la lucr`rile de \ntre]inere, o instala]ie/echipament va 
necesita posibilitatea ca o siguran]` (chiar [i automat`) defect` 
s` fie \nlocuit` regulat, devenind astfel un element de stres. 
De multe ori, personalul de repara]ii va monta o siguran]` nou`, 
eventual chiar de acelea[i dimensiuni (amperaj), dar de o alt` 
marc`, [i astfel apar deosebirile de setare. |n cazul \n care se 
execut` montarea unei alte siguran]e nepotrivite, exist` posi-
bilitatea de a avea o amprent` de c`ldur` diferit`.

Senzori de temperatur`
Este vorba despre dispozitivele electrice din \ntrerup`toare, 
care m`soar` temperatura sau sarcina (amperajul) \n dispozi-
tiv. Când se ajunge peste limita stabilit`, aceste dispozitive 

scot o anumit` semn`tur` termic` spe-
cific`. Este o eroare comun` de date, 
care, de multe ori, este diagnosticat` ca 
fiind o problem` \n interiorul \ntrerupăto-
rului. 

Unghi termografic
Atunci când se preleveaz` imagini termi-
ce, este foarte important s` existe sufi-
cient spa]iu (\nconjur`tor) pentru prinde-
rea unghiului corespunz`tor. Este impor-
tant ca, \nainte [i dup` efectuarea unei 
repara]ii, imaginea termografic` s` fie 
prelevat` din acela[i loc.

Scanarea termografic` exterioar` (\n 
aer liber)
Vremea afecteaz` toate formele de ter-
mografie \n infraro[u. O mare problem` 
\n scanarea termografic` a echipamen-
telor electrice este efectul condi]iilor de 
mediu [i de \nc`rcare solar` asupra 
componentelor acestora. |n cazul \n care 
bate vântul [i apare o deconectare, sigu-
ran]a r`mânând deschis`, exist` pu]in 
timp pân` la apari]ia efectului de r`cire 
convectiv` datorat circula]iei maselor de 
aer care r`ce[te conexiunile. n

Revizii [i verificări efectuate de GDF SUEZ 
Energy România pentru instala]ia de utilizare a 
gazelor naturale

Efectuarea verific`rii/reviziei instala]iei de utilizare a gazelor natu-
rale este, conform prevederilor legislative, o obliga]ie ce revine 
consumatorilor. Verificarea tehnic` a instala]iilor de utilizare se 
realizeaz` la maximum 2 ani, iar revizia tehnic` a instala]iei de utili-
zare, la maximum 10 ani.
Revizia este obligatorie [i \n urm`toarele cazuri:
• \n urma neutiliz`rii instala]iei pe o perioad` mai mare de 6 luni;
• dup` orice accident care poate afecta instalaţia de utilizare.
|n cazul nerealiz`rii serviciului de verificare/revizie la termen, 
GDF SUEZ Energy România poate aplica m`surile de sistare a 
furniz`rii gazelor naturale. De altfel, GDF SUEZ Energy România 
informeaz` clien]ii privind data-limit` pân` la care trebuie s` efec-
tueze serviciul de revizie/verificare. 
Serviciul de verificare/revizie se poate face cu orice firm` autori-
zat` ANRE.
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The Wind Farms – Interview with Alexandru Buruian`, GDF SUEZ Energy Romania
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english summary

GDF SUEZ Energy Romania has two func-
tional wind farms: Gemenele and Baleni. 
Braila and Galati play an important role for 
GDF SUEZ. How important is the wind ener-
gy for this Group?
GDF SUEZ wants to become an important 

player in the production market of electric 

energy in Romania. Renewable energy plays an 

important role in the development strategy of 

our Group.

What are the main important achievements 
of the two farms?
First of all, we managed to build those two farms 

very quickly. Practically, we needed just seven 

months to finish the construction. Moreover, the 

wind farm from Gemenele has a very good avai-

lability in March and April – a real record for 

Siemens in Europe. 

When was the most difficult moment?
Last year, in Baleni, we had problems because 

of the floods and we couldn’t work for a week. 

What happens with the energy produced by 
the two wind farms?
It reaches the national system where it is used. 

At the end of 2013, 1% of the energy was sold 

in Romania.

What did you feel when you started building 
the first farm?
Obviously, we were happy, but soon we had to 

take care of 20 more wind mills from Gemenele 

and 19 at Baleni. 

What kind of wind mills do you use in these 
farms?
There are wind turbines with a triple rotor; its 

centre is situated at about 100 m above the soil. 

The rotation speed is of 1.500 tours per minute.

How many employees work in these farms?
There are 5 employees and a lot of partners. 

Altogether we are 20.

How important is it to be supported by the 
community?
The communication is very good and we support 

each other all the time.

What are the projects for the community in 
Baleni and Gemenele?
At Baleni, we are repairing the roads, we are 

digging a deep well and we are rebuilding the 

local school. At Gemenele, we support the folk 

dance team.

What are your plans for these farms until the 
end of this year?
We need maximum technical availability.

GDF SUEZ wants to become an important 

very quickly. Practically, we needed just seven 

wind farm from Gemenele has a very good avai-

When was the most difficult moment?

of the floods and we couldn’t work for a week. 

What happens with the energy produced by 
the two wind farms?

At the end of 2013, 1% of the energy was sold 

What did you feel when you started building 
the first farm?
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Br`ila [i Gala]i sunt localit`]ile din România care ocup` 
un rol important pe harta de investi]ii a GDF SUEZ Energy 
România. Cât de important` este energia eoliană pentru 
Grup?

A.B.  Energia eoliană este importantă pentru noi \n 
contextul \n care GDF SUEZ Energy România 

\[i dore[te s` devin` un juc`tor important pe pia]a pro-
duc]iei de energie electric` din România. |n plus, nu 
trebuie s` neglij`m faptul c` energia eolian`, [i \n gene-
ral energia regenerabil`, ocup` un loc important \n stra-
tegia de dezvoltare a Grupului, \n ciuda contextului dificil 
pentru acest sector.

Pân` \n acest moment, care sunt cele mai importante 
realiz`ri ale celor dou` parcuri?

A.B. |n primul rând, trebuie men]ionat faptul c` am 
realizat \n timp-record construc]ia fiecăruia din 

cele două parcuri. Practic, a fost nevoie doar de aproxima-
tiv 7 luni de la primul excavator prezent \n [antier pân` la 
primul megawatt or` injectat \n re]ea. |n acest context, pot 
spune c` to]i colegii [i partenerii implica]i \n construc]ie au 
tot meritul pentru aceste realiz`ri. |n plus, parcul eolian de 

la Gemenele, aflat acum \n al doilea an de exploatare, se poate 
l`uda cu o foarte bun` disponibilitate \n lunile martie [i aprilie, 
un adev`rat record pentru flota Siemens din Europa. 

Și care a fost cel mai dificil moment?

A.B. Hmm, cel mai dificil moment? Greu de spus! Pot 
spune c` ritmul a fost sus]inut \n faza de construc- 

]ie, dar am dep`[it toate obstacolele. Totu[i, cred c` cele mai 
mari emo]ii le-am avut anul trecut, la B`leni, când inunda]iile 
au \mpiedicat, pentru o s`pt`mân`, lucrul pe șantier. De altfel, 
atunci când lucrezi cu resursele naturii, fenomenele naturale 
sunt principala piedic` [i \]i dau b`t`i de cap. De exemplu, \n 
aceast` iarn` s-a \ntâmplat s` avem de-a face cu o s`pt`mân` 
\n care parcurile eoliene au fost inaccesibile.

Ce se \ntâmpl` cu energia produs` de cele dou` parcuri?

A.B.  Energia este injectat` \n sistemul na]ional [i, pentru 
a putea fi valorificat` comercial, colegii de la Local 

Energy Management au expertiza care ne permite s` maximiz`m 
valoarea energiei. De altfel, la sfâr[itul anului 2013 am reu[it s` 
reprezent`m 1% din energia electric` vândut` \n România. Chiar 
dac` nu e foarte mult, sun` promi]`tor!

GDF SUEZ Energy România are deja dou` parcuri eoliene func]ionabile, 
Gemenele [i, respectiv, B`leni. Am stat de vorb` cu Alexandru Buruian`, 
{ef Serviciul Exploatare \n cadrul Direc]iei Strategie [i Dezvoltare, pentru 
a afla care au fost cele mai mari provoc`ri, dar [i satisfac]iile celor dou` 
parcuri eoliene.

interviu realizat de Simona Georgescu
foto GDF SUEZ Energy România

„GDF SUEZ Energy România
\[i dore[te s` devin` un juc`tor important 

pe pia]a produc]iei de energie electric` 
din România“
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INTERVIU

Point of view – Bitir Istrate
What is the main difference in the 
process of liberalization between the 
natural gas market and the electric 
energy market?
We talk about the technical elements, 
the structure of the consumers, the 
tariffs and the lack of the substitution 
product.
What determined this difference? 
Why was the electric energy market 
liberalized earlier and easier than the 
natural gas market?
The natural gas market is rigid. We 
mainly have residential consumers. The 
gas usage in winter is a sensitive topic 
because it is a brake for those who want 
to open this market.
What are the main particularities of 
the gas market?
To produce natural gas is a limited pro-
cess. The transport and the distribution 
are subject to a natural monopoly. There 
are not so many transport networks. Not 
all the people are connected to the gas 
network. The natural gas depends on 
the temperature in order to be mea-

sured. These costs lead to an expensive 
process. Moreover, there are not Green 
Certificates. For the time being, biomass 
is not an alternative to produce energy. 
So these are all the problems.
Regarding the natural gas market 
there are only two important produ-
cers: OMV Petrom and Romgaz. How 
can we increase this market?
We can develop the infrastructure, the 
networks and the storage capacity from 
import by naval terminals. 
Please, mention two or three impor-
tant elements that are very impor-
tant for the energy strategy of Roma-
nia in the next years.
Everybody talks about the energy secu-
rity. This involves the national security. 
Other elements are: the energy effi-
ciency of the production, the transport, 
the distribution and the consumption. 
We also have to reduce the losses. 
What is your opinion regarding the 
energy strategy at the European 
level, as an unique consumer that 
follows the same rules or as entities?

The main purpose of the natural gas is 
to be transformed it into thermal energy. 
This energy is consumed according to 
the variation in the atmospheric tempe-
rature. Therefore, there is a consump-
tion profile for each country according 
to weather and its size. So, we cannot 
talk about an unique model for all the 
possible cases.
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măsuri \n aval de contor. Considerarea gazului natural drept 
o resursă curată, prin raportare la cărbune, a dus la lipsa unor 
scheme suport de tip Certificate verzi din piaţa de profil. 
Efectul elementelor de mediu asupra pieţei de energie elec-
trică a determinat o competitivitate acerbă \ntre resurse, cu 
accente care au scăpat uneori de sub control. Dacă regene-
rabilele au reuşit substituirea parţială a cărbunelui \n procesul 
de producere a energiei electrice, nu acelaşi lucru se poate 
spune despre gazul natural. Sunt destul de puţine cazurile \n 
care biomasa a reuşit – \n mod real – să devină o alternativă 
pentru producerea căldurii pe bază de gaz natural.

Despre piaţa gazelor naturale se spune că nu poate 
fi una concurenţială cât timp există doar doi produ-
c`tori importanţi, OMV Petrom şi Romgaz. Cum se 
poate cre[te pia]a?

B.I.:Probabil că există o doză de adevăr \n această 
afirmaţie. Nu trebuie uitate elementele tehnice 

specifice ale industriei, care nu permit o producere dis-
tribuită, ca \n cazul energiei electrice. Competiţia ar putea 
creşte prin \mbunătăţirea infrastructurii aferente interco-
nectării cu reţelele din regiune, dar şi prin creşterea capaci-
tăţii de preluare a gazelor din import prin terminale portuare. 
Toate acestea sunt decizii politice şi, \ntr-o măsură promi-
ţătoare, sunt semne pozitive că se fac paşi \n aceste direcţii.

Menţionaţi două-trei elemente pe care le consideraţi 
foarte importante pentru strategia energetică a 
României pentru următorii ani.

B.I.:Este la modă să se discute despre securitate 
energetică, cu toate aspectele extrem de com-

plexe pe care acest concept le presupune. Este elemen-
tul de la care trebuie să plece fundamentarea strategi-
ei şi din care decurg o parte din direcţiile de acţiune. 
Securitatea energetică trebuie \ncadrată \ntr-un con-
text mai larg al securităţii naţionale. Un alt element 
crucial este eficienţa energetică, pe \ntregul lanţ produ- 
cere-transport-distribuţie-consum. Dacă energia devine 
un produs scump, trebuie să facem orice pentru a re-
duce pierderile. Cea mai mare parte a direcţiilor care 
vor decurge din strategie trebuie să conţină acţiuni de 
eficientizare energetică. Al treilea element, poate mai 

puţin tehnic, dar foarte important, este conştientizarea 
consumatorilor privind importanţa resurselor energetice. 
Acţiunile de educare permanentă pot să ducă la reduceri 
considerabile ale pierderilor, cu eforturi financiare minime.
Cum consideraţi că trebuie abordată strategia ener-
getică la nivel european, ca un consumator unic, ce 
respectă aceleaşi reguli, sau ca entităţi, [i aici m` 
refer la ]`ri cu specific individual \n ceea ce priveşte 
piaţa energetică?

B.I.:Principala utilizare a gazului natural este 
transformarea lui \n energie termică. O bună 

parte din energia termică este consumată \n relaţie 
directă cu variaţia temperaturii atmosferice. Ca urmare, 
\n funcţie de climă, pentru fiecare ţară există un profil 
de consum foarte special, un specific individual. Dacă 
vom ţine cont şi de dimensiunile diferite ale ]ărilor din 
UE, fapt care conduce la dimensiuni diferite ale canti-
tăţilor tranzacţionate, este clar că un model unic nu va 
putea gestiona corect toate cazurile posibile.
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The Network Code
The implementation of the Network Code, beside the existence of a transaction and a 

gas balancing market, is an essential condition for a good developing of the free market 

of natural gas in Romania.

The Network Code is a complex mechanism, a set of rules that are well-defined. These 

rules are valid for all the users of the network: producers, importers, suppliers, distributors 

or final consumers of natural gas. This is the stage when it is required a better manage-

ment of the National Transmission System and the elimination of the imbalances.

By the implementation of the Network Code, it is assumed: the disciplining of the natural 

gas market, the modernization of the process by the emerging new markets -  such as 

the balancing market, the growth of safety in supplying the natural gas and also the 

continuation of the supplies. On the 4th of June, ANRE published on its official website 

www.anre.ro an order project regarding some measures that should lead to the introduc-

tion of the Network Code in the field of natural gas in Romania.

The most important measures are for the National Natural Gas Transmission Company 

“Transgaz“ S.A. Medias that has the obligation to:

- finalize an online platform to reserve the capacity at input/output points from NTS and 

to be at the users’ disposal to reserve the capacity for 2015-2016, by June 1st, 2015.

- elaborate a project of modification and completion of the Network Code for NTS not 

later than December 31st, 2014.

- implement SCADA system of command and data acquisitions from distance for all the 

input/output points in and from NTS, not later than December 31st, 2014. 

- present to ANRE, in order to be approved, a suggestion of implementation for the balanc-

ing market, the calculation methodology of the imbalance and its settlement, starting 

with October 1st, 2015. 

If the new rules are implemented, the users of the network will have the obligation to 

report daily the nomination for the next day, the distribution operators will communicate 

daily to the transmission operator the allocation of the quantities measured at the output 

points to the own distribution systems and they will also communicate to the users of 

the network the information related to the differences between the allocated and mea-

sured quantities. 

The transmission company will have the obligation to supply to all the users of the network 

the data collected by SCADA referring to the natural gas flows registered at the input/

output points in/from SNT.

According to these rules, the final consumers will be the key element and they will decide 

the achievement and the development of the balancing in the transmission system, 

because they are the primary source of nomination of the natural gas volume that has 

to be delivered. They will have the task to express a correct nomination in order to reserve 

the transport capacity according to their real needs. If the reserved capacity is bigger 

than the needed one, it will lead to unjustified costs.  The undersized capacity will lead 

to supplementary costs or to an imbalance in the market, or it will affect the other disci-

plined players. 

Starting with 2009, the key customers of GDF SUEZ Energy Romania have been practic-

ing the nomination process using the IT platform so that they will be prepared when the 

Network Code is implemented. This platform is accessible online and the customers 

have individual and secured accounts. The customers of GDF SUEZ Energy Romania can 

see the quantities consumed the previous year, but they also can see the imbalances 

created. They have the possibility to choose between the manual introduction of the 

required quantities and the automatic system generated ones.
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I 
mplementarea Codului Re]elei, al`turi de exis-
ten]a unei pie]e de tranzac]ionare [i a unei pie]e 
de echilibrare, este o condi]ie esen]ial` pentru 
o bun` func]ionare a pie]ei libere de gaze natu-
rale din România.

Codul Re]elei reprezint` un mecanism complex, un 
set de reguli precis definite, care sunt valabile pentru 
to]i utilizatorii de re]ea, fie c` vorbim de produc`tori, 
importatori, furnizori, distribuitori sau de consuma-
tori finali de gaze naturale. Este etapa prin care se 
urm`re[te realizarea unui management mai bun al 
Sistemului Na]ional de Transport [i eliminarea 
dezechilibrelor.

Prin implementarea Codului de Re]ea se urm`re[te 
disciplinarea pie]ei gazelor naturale, modernizarea 
procesului, prin apari]ia de noi pie]e (pia]a de echili-
brare), cre[terea siguran]ei \n aprovizionarea cu gaze 
naturale, dar [i asigurarea continuit`]ilor livr`rilor.
Pe data de 4 iunie, ANRE a publicat pe site-ul oficial, 
www.anre.ro, un proiect de ordin privind unele 
m`suri menite s` conduc` la introducerea codului de 
re]ea pentru domeniul gazelor naturale \n România.  

Cele mai importante m`suri vizeaz` Societatea Na]io- 
nală de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. 
Media[, care are obliga]ia:

• de a finaliza o platform` online pentru rezervarea 
capacit`]ii pe puncte de intrare/ie[ire \n/din SNT [i 
de a o pune la dispozi]ia utilizatorilor re]elei \n vede-
rea rezerv`rii de capacitate pentru anul gazier 
2015-2016, pân` cel târziu la data de 1 iunie 2015;

• de a elabora un proiect de modificare [i comple-
tare a Codului Re]elei pentru SNT, pân` cel târziu la 
data de 31 decembrie 2014;

• de a implementa sistemul SCADA de comand` [i 
achizi]ii de date de la distan]` pentru toate punctele 
de intrare/ie[ire \n/din SNT pân` cel târziu la data 
de 31 decembrie 2014; 

• de a prezenta ANRE, \n vederea aprob`rii, o pro-
punere de implementare a pie]ei de echilibrare, 
metodologia de calcul al dezechilibrelor [i de decon-
tare financiar` a acestora, aplicabil` cu \ncepere de 
la data de 1 octombrie 2015.

|n cazul implement`rii noilor reguli, utilizatorii de re- 
]ea vor avea \n continuare obliga]ia de a efectua 
zilnic nominaliz`ri pentru ziua urm`toare, operatorii 
de distribu]ie vor comunica zilnic operatorului de 
transport alocarea cantit`]ilor m`surate la puncte-
le de ie[ire c`tre sistemele de distribu]ie proprii [i, 
de asemenea, vor comunica zilnic utilizatorilor 
re]elei informa]ii referitoare la diferen]ele dintre 
cantit`]ile alocate [i cantit`]ile m`surate. Societ`- 
]ii de transport \i va reveni obliga]ia de a furniza 
zilnic fiec`rui utilizator al re]elei datele colectate 
prin intermediul sistemului SCADA, referitoare la 
fluxurile de gaze naturale \nregistrate \n punctele 
de intrare/ie[ire \n/din SNT specifice lui.

|n condi]iile aplic`rii acestor noi reguli, consumato-
rii finali vor fi elementele-cheie, determinan]i \n 
realizarea [i men]inerea echilibrului \n sistemul de 
transport, deoarece sunt sursa primar` a nomi-
naliz`rii volumelor de gaze naturale ce urmeaz` a fi 

vehiculate \n pia]`. Lor le va reveni sarcina de a for-
mula nominaliz`ri corecte, \n vederea rezerv`rii capa-
cit`]ii de transport cât mai apropiate de nevoile lor 
reale. Capacitatea re-
zervat`, mai mare de-
cât nevoia real`, indu-
ce costuri nejustificate 
economic, prin condi- 
]iile impuse de con-
tractele de achizi]ie, \n timp ce o capacitate subdi-
mensionat` induce costuri suplimentare, dezechilibru 
\n pia]` [i, cel mai probabil, afectarea altor juc`tori 
disciplina]i, \n lipsa unui supracontrol.
|ncepând cu anul 2009, marii clien]i ai GDF SUEZ 

Energy România exerseaz` procesul de nominalizare 
prin intermediul unei platforme IT, astfel \ncât 
momentul efectiv al implement`rii Codului Re]elei \i 

va g`si preg`ti]i. Aceast` 
platform` este accesibil` 
prin internet, iar clien]ii 
au conturi individuale, 
s e c u r i z a t e .  C l i e n - 
] i i  GDF SUEZ Energy 

România pot vizualiza cantit`]ile consumate \n ulti-
mul an, dar [i dezechilibrele create. De asemenea, 
au posibilitatea de a alege \ntre introducerea manu-
al` a cantit`]ilor solicitate sau generarea automat` 
de c`tre sistem. 

|ncepând cu anul 2009, marii clien]i ai GDF SUEZ 
Energy România exerseaz` procesul de nominaliza-
re prin intermediul unei platforme IT, astfel \ncât 
momentul efectiv al implement`rii Codului Re]elei \i 
va g`si preg`ti]i.
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text STELU}A IFTIMIE foto SHUTTERSTOCK

|n contextul evolu]iilor recente ale cadrului legislativ european, concretizate \n adoptarea coduri-
lor de re]ea europene, \n vederea formării pieței unice de energie, apare necesitatea implement`rii 
[i la nivel na]ional a cerin]elor din cadrul acestor reglement`ri europene.
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Codul Re]elei: 
momentul implement`rii

What motivates you to go on?
I am motivated by the people I meet. Moreover, I have realized 

how happy I must be just because I am healthy.

How can you describe a day of your life?
I really do what I 

like. My hobby 

has turned into 

a job. My days 

are never alike. 

We identify our 

patients’ needs, 

we go on our 

campaign to get 

funds and we 

implement our 

projects. 

How difficult 

is it to be sustained in our society?
It is fascinating to see how many people want to help 

others if you know exactly what to ask from them. Pro 

TV is one of our partners. In 2013, Ogilvy&Mather Roma-

nia was next to us to gather funds. 

Which is your greatest satisfaction?
I am always satisfied, but the best feeling is when I can 

help a child with chemotherapy, radiotherapy and sur-

gery treatment. „Energy for a chance to life“ is the pro-

gram started by GDF SUEZ Energy Romania. GDF SUEZ 

is the company where the employees have understood 

the importance of involvement in projects on the long 

run. We want to create the perfect conditions to diag-

nose the cancer in children and adults cases. This will 

lead to an increasing of the survival rate. The labs 

from Fundeni are being renovated now. 

“Energy for a chance to life” is the program 

started by GDF SUEZ Energy Romania
GDF SUEZ is the company where the employees 

have understood the importance of involvement in 

projects on the long run. We want to create the 

perfect conditions to diagnose the cancer in chil-

dren and adults. This will lead to the increase of the 

survival rate. The labs from Fundeni are being reno-

vated now.

What have you learnt all these years?
When you want to do something and you believe in it, 

it will happen. 

How can you convince someone to become a 
volunteer in your association?
This determination must come from inside. Our vo-

lunteers are the strongest and happiest people 

because they have saved lives. I can say that they are 

angels on Earth. 

Alternatives – Carmen Uscatu

I really do what I 

like. My hobby 

has turned into 

a job. My days 

are never alike. 

We identify our 

patients’ needs, 

we go on our 

campaign to get 

funds and we 

implement our 

projects. 

How difficult 

Realiz`rile asocia]iei sunt impresionante, 
ce v` motiveaz` \n aceast` lupt`, \nceput` 
ca o activitate de voluntariat?

C.U. 
Cred c` fiecare din-
tre noi are motiva]ii 
diferite. Pe mine m` 
motiveaz` oamenii 

pe care i-am cunoscut de când fac acest lucru. 
Pe de alt` parte, cred c` niciuna dintre noi nu 
am fi realizat cât de fericite suntem pentru 
atât de banalul motiv c` suntem s`n`toase. 
Cum arat` o zi de munc` din via]a ta?

C.U.  Am marea [ans` de a face ce-mi 
place. Ceea ce ieri a fost un hobby, 

ast`zi este job. |nainte de a ne profesionaliza 
hobby-ul, eu [i Oana lucram nop]ile [i \n week-
end. Nici acum programul nu este unul obi[nuit: 
poate \ncepe uneori foarte de diminea]`, dac` 
avem ceva de finalizat, [i s` fim la diferite \ntâl-
niri la nou` seara. Putem aloca duminica unei 
deplas`ri, pentru a fi luni, la prima or`, la Clinica 
de copii Louis Turcanu din Timi[oara, iar mar]i 
s` fim din nou \n Bucure[ti, pentru o nou` zi de 
munc`. Zilele nu seam`n` unele cu altele, pro-
iectele pe care noi le derul`m sunt complexe: 
pornesc de la identificarea nevoilor pacien]ilor 
unui spital, continu` cu crearea unei campanii 
de comunicare pentru strângere de fonduri [i 
se finalizeaz` cu implementarea proiectului [i 
raportarea.
Cât de greu este să găsești sprijin \n aceas- 
tă luptă, \n societatea românească?

C.U.  Este fascinant s` descoperi câ]i 
oameni sunt dornici s` te sprijine da- 

c` [tii ce s` le ceri. |ntotdeauna când ne-am 
propus ceva am reu[it s` strângem \n jurul 
nostru persoane care ne-au ajutat necondi]io- 
nat. Paula Herlo, pre[edinta onorific` a aso-
cia]iei, ne-a fost al`turi din 2009. PRO TV a 
fost partenerul nostru media \n toate cam-
paniile. Agen]ia Ogilvy & Mather România a 
lucrat al`turi de noi pro bono la lansarea, \n 
noiembrie 2013, a platformei de strângere de 
fonduri Bursa de Fericire.

Care este cea mai mare satisfacție a ta \n 
această luptă?

C.U. Satisfac]ii mici am aproape zilnic, 
pentru c` munca noastr` e una f`- 

cută din convingere [i ne aduce bucurii. Dar 
sistemul medical românesc are nevoie de 
schimb`ri majore, de o strategie coerent`, 
care s` vin` din partea autorit`]ilor. F`r` o 
politic` coerent` din partea Ministerului S`n`- 
t`]ii, lucrurile pe care noi le facem aduc 
dup` sine altele care trebuie f`cute [i uneori 
sim]i c` nu mai vezi lumini]a. Cea mai mare 
satisfac]ie o voi avea probabil atunci când 
voi putea s` spun: da, avem un centru \n 
România unde copilul bolnav de cancer poate 
beneficia de toate  procedurile de care poate 
avea nevoie pe parcursul tratamentului: chi-
mioterapie, radioterapie, chirurgie. |n plus, 
copilul bolnav de cancer, pentru c` st` mult 
timp \n spital, are nevoie s`-[i poat` continua 
[coala, s` poat` beneficia, \mpreun` cu p`- 
rin]ii, de serviciile unui psiholog, s` poata a- 
vea parte [i de distrac]ie. Când [i dac` vom a- 
junge acolo, doar de noi depinde.
„Energie pentru o [ans` la via]`“ este pro- 
gramul demarat al`turi de GDF SUEZ 
Energy România. La ce nivel de implemen-
tare a ajuns \n acest moment? 

C.U. GDF SUEZ Energy România este 
compania \n care angaja]ii au \n]e- 

les cât de important` este implicarea \n pro-
iecte ce aduc reale beneficii bolnavilor de can- 
cer, pe termen lung. Proiectul derulat \mpre-
un` presupune crearea, \n România, a condi]i- 
ilor pentru diagnosticarea \n profunzime a can- 
cerului la copii [i adul]i, lucru ce va conduce la 
cre[terea ratei de supravie]uire a pacientului 
cu cancer. O diagnosticare \n profunzime [i o 
urm`rire, pe parcursul tratamentului, a stadia- 
liz`rii bolii, cu ajutorul analizelor de biologie 
molecular`, sunt absolut necesare \n Româ- 
nia, pentru ca [ansele de succes ale tratamen- 
tului s` se poat` apropia de media european`. 
Am reu[it s` achizi]ion`m aparatura necesar` 

moderniz`rii Laboratoarelor de Flowcitome-
trie [i Cariotipare de la Institutul Clinic Fun- 
deni. |n acest moment, laboratoarele se reno-
veaz`, urmând ca de la finalul lunii mai s` fie 
posibil` realizarea analizelor atât de necesare 
\n bolile onco-hematologice.
Ce ai \nv`]at \n to]i ace[ti ani de „lupt`“?

C.U. Am \nv`]at c`, atunci când \]i 
dore[ti un lucru [i tu crezi 

c` acel lucru e posibil, el se [i \ntâmpl`. 
Cum ai convinge pe cineva s` devin` volun- 
tar \n asocia]ia voastr`?

C.U. Convingerea trebuie 
s` vin` din inte-

riorul fiec`ruia. Voluntarii 
noștri sunt cei mai puter-
nici oameni [i, cred eu, 
cei mai ferici]i, pentru 
c` au salvat vie]i. Cine 
i-a \ntâlnit spune c` 
sunt \ngeri pe 
P`mânt.

ALTERNATIVE: Carmen Uscatu

interviu de SIMONA GEORGESCU foto ARHIVA PERSONAL~

„Oamenii sunt dornici s` te sprijine  
dac` [tii ce s` le ceri“ 

|n anul 2012, al`turi de Bianca Voinescu [i Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu a fondat Asocia]ia D`ruie[te 
Via]`, din dorin]a de a g`si solu]ii care s` creasc` [ansele la via]` ale bolnavilor de cancer din România. 
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tar \n asocia]ia voastr`?

C.U. Convingerea trebuie 
s` vin` din inte-

riorul fiec`ruia. Voluntarii 
noștri sunt cei mai puter-noștri sunt cei mai puter-noștri sunt cei mai puter
nici oameni [i, cred eu, 
cei mai ferici]i, pentru 
c` au salvat vie]i. Cine 
i-a \ntâlnit spune c` 
sunt \ngeri pe 
P`mânt.
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Energia din cuvinte
Rezolv  ̀corect puzzle-ul [i vei descoperi, pe vertical̀ , compania al̀ turi 
de care GDF SUEZ va construi trei reactoare nucleare \n Marea Britanie.

1. Numele proiectului care va deveni centrala geotermal̀  a Africii.
2. Material controversat despre care se consider` c` blo-
cheaz` circula]ia aerului [i produce condens \n interiorul 
izola]iei \n cazul reabilit`rii termice.

3. Companie care dezvolt  ̀un rezervor subteran de gaz \n China.
4. ...... Birol, economist [ef al IEA.
5. R`zvan ...., numele ministrului delegat pentru Energie.
6. Numele celui de-al doilea parc eolian dezvoltat de GDF 
SUEZ Energy România.
7. Nume de jude] cu care compania Safage a semnat un 
important contract de colaborare.

Conform site-ului energypost.eu, echipele de cercetători ale 
Institutului Masdar din Abu Dhabi au făcut o descoperire ce 
ar putea aduce schimb`ri majore \n tehnologia biocombusti-
bililor. Cercetătorii Institutului Masdar au vrut s` descopere 
o nou` surs` de biomasă analizând o specie de plante ce s-a 
adaptat condiţiilor de viaţă din zonele aride, deşertice, dar bo-
gate \n săruri - halofitele - ideale din punct de vedere al resur-
selor consumate şi al potenţialului de cultivare - 20% din 
suprafaţa Pământului este acoperită de zone deşertice, 
iar 97% de apă sărată. Oamenii de ştiinţă au descoperit că 
specia de halofite cercetată are un nivel redus de lignină şi 
este bogată \n tipurile de zaharuri ce pot fi transformate \n 
hidrocarburi, procesul de producţie al acestora producându-
se la temperaturi mai mici, deci cu un consum mai redus de 
energie. Surprinzător, implementarea rezultatelor cercetării 
nu s-a produs \ntr-o zonă aridă, ci a fost aleasă o altă moda-
litate: acvacultura - dezvoltarea culturii de halofite având 
drept fertilizator azotul, fosforul şi potasiul - elemente chimice 
poluatoare ale oceanelor, aflate \n suspensie \n apa acestora.

Pentru un gr`tar obi[nuit ai nevoie de c`rbuni sau lemne, dar 
ce ai spune de o metod` de a g`ti \n aer liber f`r` s` fie nevoie 
de arderea combustibililor fosili? Gr`tarul ce poart` denumirea 
de Solar Wilson \nmaga-
zineaz` energia solar`, 
care poate fi folosit` 
pentru g`tit \n timp ce 
soarele se afl` \nc` pe 
cer, dar [i \n timpul nop]ii. 
Gr`tarul special Solar 
Wi lson poate stoca 
energia termic` produs` 
de soare pentru pân` la 
25 de ore, ea putând 
fi eliberat` la tempera-
turi de pân` la 230°C. 
Aceast` tehnologie a 
fost realizat` de David 
Wilson, profesor la MIT, 
[i reprezint` o alterna-
tiv` pentru g`tit foarte 
prietenoas` cu mediul. 
Sursa: inventatori.ro

Biocombustibilii perfec]i din plantele care 
cresc \n zonele de[ertice

G`te[te cu energie solar`!
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CALENDAR

CALENDAR DE EVENIMENTE 
PE PIA}A DE ENERGIE

ALBERT EINSTEIN
Fizician

Eliberarea energiei atomice nu a creat o 
nou` problem`. Ea a f`cut pur [i simplu 
mai urgent` necesitatea de a rezolva 
una deja existent`.

STEPHEN HAWKING
Fizician

A[ dori ca fuziunea nuclear` s` devin` 
o surs` de energie. Aceasta ar oferi un 
izvor inepuizabil de energie, f`r` poluare 
sau \nc`lzire global`.

STEVE JOBS
CEO Apple Computer

Aceast` revolu]ie a informa]iilor este [i 
o revolu]ie a energiei libere, dar de alt` 
natur`: energie intelectual` gratuit`. Este 
greu de acceptat, dar calculatorul nostru 
Macintosh are nevoie de mai pu]in` ener-
gie decât un bec de 100 de wa]i pentru a 
salva numeroase ore dintr-o zi. Ce va fi 
capabil s` fac` peste 10 sau 20 de ani de 
acum \nainte, sau chiar 50? 

28-30 IULIE 2014

27 IULIE – 1 AUGUST 2014

AIAA Propulsion and Energy, Cleveland, SUA
www.aiaa.org/propulsionenergy2014
Este o conferin]` care are ca tem` principal` de dez-
batere sistemul energetic [i pe cel al propulsiei, propunân-
du-[i s` prezinte solu]ii pentru dezvoltarea unor tehno-
logii care s` produc` energie verde, g`sirea unui mecanism 
energetic performant, dar care s` respecte [i condi]iile me-
diului \nconjur`tor.

International Solar Energy Society Asia Pacific Con-
ference, Tokyo, Japonia 
www.10times.com/solar-energy-tokyo
Este una dintre cele mai complexe conferin]e organizate \n 
Japonia, care va acoperi subiecte de discu]ie precum energia 
fotovoltaic`, aplica]iile solare, arhitectura bioclimatic`, ener-
gia eolian`, utilizarea [i conversia biomasei, energia generat` 
de oceane, cea geotermal`. |n cadrul conferin]ei vor lua cu-
vântul unii dintre cei mai proeminen]i speakeri.

International Symposium „ICOHTEC 2014“, 
Bra[ov, România 
www.icohtec.org/brasov2014/theme/
Studiul tehnologiei \n perioada tranzi]iei este tema aces-
tui simpozion organizat \n ]ara noastr`. |n contextul 
rupturilor politice [i socio-economice prin care trec societ`-
]ile la nivel global, are loc o analiz` a tehnologiilor, con-
ceptelor [i aplicabilit`]ii. Mai ales c` orice criză a civiliza-
]iei determin` [i schimb`ri tehnologice.

International Conference on Energy (ICOE), 
Colombo, Sri Lanka 
www.energyconference.co 
Tema conferin]ei este „Criza energetic` [i viitorul energiei“ [i 
vor avea loc discu]ii [i dezbateri, \ntre cercet`tori, manageri, 
oameni de [tiin]`, despre felul \n care se folose[te energia, 
alte forme de energie care ar putea fi folosite \n viitor etc.

Very High Energy Phenomena in the Universe Con-
ference, Qui Nhon, Vietnam 
www.10times.com/highenergy
Organizat` de c`tre Rencontres du Vietnam, conferin]a va 
avea ca subiecte de dezbatere energia generat` de Univers [i 
felul \n care aceasta poate fi utilizat` \n folosul nostru, pentru 
o existen]` mai bun`. De asemenea, nici materia neagr` nu 
va fi exclus` din discu]iile participan]ilor.
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Ajuta]i-ne să facem cea mai bună revistă 
de energie – pentru dumneavoastr`!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chestionar OXYGEN
P~REREA 

DUMNEAVOASTR~CONTEAZ~
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Realiz`rile asocia]iei sunt impresionante, 
ce v` motiveaz` \n aceast` lupt`, \nceput` 
ca o activitate de voluntariat?

C.U. 
Cred c` fiecare din-
tre noi are motiva]ii 
diferite. Pe mine m` 
motiveaz` oamenii 

pe care i-am cunoscut de când fac acest lucru. 
Pe de alt` parte, cred c` niciuna dintre noi nu 
am fi realizat cât de fericite suntem pentru 
atât de banalul motiv c` suntem s`n`toase. 
Cum arat` o zi de munc` din via]a ta?

C.U.  Am marea [ans` de a face ce-mi 
place. Ceea ce ieri a fost un hobby, 

ast`zi este job. |nainte de a ne profesionaliza 
hobby-ul, eu [i Oana lucram nop]ile [i \n week-
end. Nici acum programul nu este unul obi[nuit: 
poate \ncepe uneori foarte de diminea]`, dac` 
avem ceva de finalizat, [i s` fim la diferite \ntâl-
niri la nou` seara. Putem aloca duminica unei 
deplas`ri, pentru a fi luni, la prima or`, la Clinica 
de copii Louis Turcanu din Timi[oara, iar mar]i 
s` fim din nou \n Bucure[ti, pentru o nou` zi de 
munc`. Zilele nu seam`n` unele cu altele, pro-
iectele pe care noi le derul`m sunt complexe: 
pornesc de la identificarea nevoilor pacien]ilor 
unui spital, continu` cu crearea unei campanii 
de comunicare pentru strângere de fonduri [i 
se finalizeaz` cu implementarea proiectului [i 
raportarea.
Cât de greu este să găsești sprijin \n aceas-
tă luptă, \n societatea românească?

C.U.  Este fascinant s` descoperi câ]i 
oameni sunt dornici s` te sprijine da-

c` [tii ce s` le ceri. |ntotdeauna când ne-am 
propus ceva am reu[it s` strângem \n jurul 
nostru persoane care ne-au ajutat necondi]io-
nat. Paula Herlo, pre[edinta onorific` a aso-
cia]iei, ne-a fost al`turi din 2009. PRO TV a 
fost partenerul nostru media \n toate cam-
paniile. Agen]ia Ogilvy & Mather România a 
lucrat al`turi de noi pro bono la lansarea, \n 
noiembrie 2013, a platformei de strângere de 
fonduri Bursa de Fericire.

Care este cea mai mare satisfacție a ta \n 
această luptă?

C.U. Satisfac]ii mici am aproape zilnic, 
pentru c` munca noastr` e una f`-

cută din convingere [i ne aduce bucurii. Dar 
sistemul medical românesc are nevoie de 
schimb`ri majore, de o strategie coerent`, 
care s` vin` din partea autorit`]ilor. F`r` o 
politic` coerent` din partea Ministerului S`n`-
t`]ii, lucrurile pe care noi le facem aduc 
dup` sine altele care trebuie f`cute [i uneori 
sim]i c` nu mai vezi lumini]a. Cea mai mare 
satisfac]ie o voi avea probabil atunci când 
voi putea s` spun: da, avem un centru \n 
România unde copilul bolnav de cancer poate 
beneficia de toate  procedurile de care poate 
avea nevoie pe parcursul tratamentului: chi-
mioterapie, radioterapie, chirurgie. |n plus, 
copilul bolnav de cancer, pentru c` st` mult 
timp \n spital, are nevoie s`-[i poat` continua 
[coala, s` poat` beneficia, \mpreun` cu p`-
rin]ii, de serviciile unui psiholog, s` poata a-
vea parte [i de distrac]ie. Când [i dac` vom a-
junge acolo, doar de noi depinde.
„Energie pentru o [ans` la via]`“ este pro-
gramul demarat al`turi de GDF SUEZ 
Energy România. La ce nivel de implemen-
tare a ajuns \n acest moment? 

C.U. GDF SUEZ Energy România este 
compania \n care angaja]ii au \n]e-

les cât de important` este implicarea \n pro-
iecte ce aduc reale beneficii bolnavilor de can-
cer, pe termen lung. Proiectul derulat \mpre-
un` presupune crearea, \n România, a condi]i-
ilor pentru diagnosticarea \n profunzime a can-
cerului la copii [i adul]i, lucru ce va conduce la 
cre[terea ratei de supravie]uire a pacientului 
cu cancer. O diagnosticare \n profunzime [i o 
urm`rire, pe parcursul tratamentului, a stadia-
liz`rii bolii, cu ajutorul analizelor de biologie 
molecular`, sunt absolut necesare \n Româ-
nia, pentru ca [ansele de succes ale tratamen-
tului s` se poat` apropia de media european`. 
Am reu[it s` achizi]ion`m aparatura necesar` 

moderniz`rii Laboratoarelor de Flowcitome-
trie [i Cariotipare de la Institutul Clinic Fun-
deni. |n acest moment, laboratoarele se reno-
veaz`, urmând ca de la finalul lunii mai s` fie 
posibil` realizarea analizelor atât de necesare 
\n bolile onco-hematologice.
Ce ai \nv`]at \n to]i ace[ti ani de „lupt`“?

C.U. Am \nv`]at c`, atunci când \]i 
dore[ti un lucru [i tu crezi 

c` acel lucru e posibil, el se [i \ntâmpl`.
Cum ai convinge pe cineva s` devin` volun-
tar \n asocia]ia voastr`?

C.U. Convingerea trebuie 
s` vin` din inte-

riorul fiec`ruia. Voluntarii 
noștri sunt cei mai puter-
nici oameni [i, cred eu, 
cei mai ferici]i, pentru 
c` au salvat vie]i. Cine 
i-a \ntâlnit spune c` 
sunt \ngeri pe 
P`mânt.

ALTERNATIVE: Carmen Uscatu

interviu de SIMONA GEORGESCU foto ARHIVA PERSONAL~

„Oamenii sunt dornici s` te sprijine 
dac` [tii ce s` le ceri“

|n anul 2012, al`turi de Bianca Voinescu [i Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu a fondat Asocia]ia D`ruie[te 
Via]`, din dorin]a de a g`si solu]ii care s` creasc` [ansele la via]` ale bolnavilor de cancer din România. 
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