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PUNCT DE VEDERE

D
ezvoltarea pie]ei energetice din România poate avea loc numai

prin raportarea sistematic` la schimb`rile economice mondiale.

Pentru GDF SUEZ Energy România, nu doar eficien]a energetic`

este o prioritate, ci [i orientarea clien]ilor \n direc]ia consumului

responsabil, dup` cum am dezb`tut [i \n alte edi]ii ale revistei

sau la Conferin]a Oxygen din octombrie 2009. 

Acest obiectiv va fi foarte vizibil, \n continuare, [i \n acest num`r al revistei

Oxygen. Dezvoltarea energiilor alternative, cum este cazul energiei eoliene

sau a biocombustibilului, con[tientizarea impactului corpora]iilor asupra

mediului [i modific`rile impuse de criza economic` la nivelul consumului sunt

doar câteva dintre subiectele propuse \n acest num`r. 

Desigur, continu`m s` v` propunem [tiri de interes, analize de profil [i 

informa]ii tehnice, focusându-ne pe perspectivele lui 2010. 

Calendarul de evenimente pe pia]a de energie din acest sfâr[it de an este

unul aglomerat [i interesant. Se anun]` un \nceput de 2010 subordonat 

responsabilit`]ii, perseveren]ei [i inov`rii. 

V` doresc un an pe m`sura a[tept`rilor dumneavoastr` [i v` urez lectur`

confortabil`!

Noi orizonturi \n 2010

FLORINA P|NZARU
Marketing Communication Manager 
GDF SUEZ Energy România

Eficien]a energetic` a devenit unul dintre subiectele
principale de pe ordinea de zi a consumatorilor medii
[i mari. |ntr-o pia]` matur`, furnizorii de energie 
trebuie nu doar s` fixeze pre]uri corecte [i s` ofere
servicii de calitate, ci [i s` militeze permanent pentru
dezvoltarea [i economia de resurse. 

Administra]ia UE sper`
s  ̀ating ,̀ prin recentele
reglement`ri adoptate
la nivelul Comisiei 
Europene, niveluri 
mari de economisire 
a electricit`]ii.

Energia este mereu
cheie pentru economie
[i competitivitate, de
aceea exist  ̀\n toate
]`rile din lume o dimen-
siune politic ,̀ normal̀ ,
a energiei.

Cele mai serioase 
institu]ii interna]ionale 
de prognoz` indic` 
o cre[tere a consumului
mondial cu maxim 
1,37 % fa]̀  de anul 2009. 

Comisia Na]ional̀  de
Prognoz` sus]ine c`
anul 2010 ar putea
aduce \n România o
cre[tere a consumului
de resurse energetice
de doar 0,5%.
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este membru fondator
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{tiin]e Tehnice, autor
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România. A absolvit

Facultatea de Chimie

Industrial`, Sec]ia

Ingineria Protec]iei Mediului \n Industria

Chimic` [i Petrochimic`. A urmat 

programul de masterat \n Marketing [i

Comunicare \n Afaceri al A.S.E.
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Dac` pa[ii v-au purtat cumva prin

Israel \n ultimele luni, cu siguran]`

a]i observat cum, \n mijlocul de[er-

tului, a r`s`rit o floare uria[` -

Solar Flower Tower una dintre cele

mai noi inven]ii \n materie de ener -

gie alternativ`. Un produs al 

companiei AORA Solar, „floarea“ 

a fost proiectat` de un arhitect 

israelian vizionar, Haim Dotan.

Scopul? Maximizarea energiei so-

lare captate la o sta]ie solar`. |n

prezent, prototipul este plasat \n

mijlocul unui câmp cu 30 de

oglinzi solare [i \nmagazineaz` lu-

mina reflectat` de acestea. Ceea

ce pare a fi bulbul „florii“ este de

fapt un receptor solar cu o turbin`

pe gaz de 100 kW. Pe m`sur` ce

energia solar` este captat` de re-

ceptor, temperatura interioar`

cre[te la peste 1.000oC [i asigur`

puterea necesar` turbinei, care

genereaz` electricitate. Aceasta

este transmis` apoi centralei 

electrice locale. Produc`torii

inten]ioneaz` s` ajute o zon` a

de[ertului israelian s` „\nflo -

reasc`“ – \n loc de polen, vor

ob]ine electricitate!  �

{TIRI
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Cel mai mare proiect solar – \n India

P roiectul câmpului

solar din Gujarat,

un stat indian,

p`rea pân` de

curând un vis ne\nsemnat:

guvernul local pl`nuia ca

pân` \n 2014 s` fie genera]i

din energie solar` doar 500

MW. Asta, pân` de curând,

când au ap`rut perspec-

tivele \mpingerii acestei va -

lori spre 3.000 MW. Proiec-

tul guvernamental valoreaz`

10 miliarde de dolari [i este

sus]inut de fostul pre[e -

dinte american Bill Clinton,

prin Funda]ia William J. Clin-

ton. Acordul preliminar a

fost semnat \n septembrie

2009. Proiectului i-au fost

alocate deja 10.000 de

hectare de teren de[ertic,

infertil, iar termenul de

finalizare este de 5 ani.

Guvernul inten]ioneaz` s`

\ncorporeze centrale hibrid,

care utilizeaz` atât energie

solar`, cât [i gaz. 

Instala]iile vor produce

5.200 milioane unit`]i de

energie din surs` regenera-

bil`, nepoluant`, ceea ce va

reduce emisiile de dioxid de

carbon cu 5,2 milioane de

tone pe an. 

Proiectul va genera [i be -

neficii sociale importante,

prin cele 20.000 de locuri

de munc` noi. �

Cursa pentru g`sirea de

noi surse de energie alter-

nativ` pentru ma[inile [i

casele noastre face ca

resurse ignorate s` fie azi

luate \n calcul. E cazul

apelor uzate menajere,

surs` de poluare [i de cos-

turi de operare uria[e pen-

tru sta]iile de tratare.

Companiile americane

Qteros [i Applied Clean

Tech [i-au unit for]ele \n

\ncercarea de a crea un

biocombustibil nou. Proiec-

tul ar putea fi aplicat \n vii -

tor de c`tre orice municipa-

litate care de]ine o sta]ie

de tratare a apei menajere,

sc`zând dramatic [i cos-

turile de operare a aces-

teia, concomitent cu

ob]inerea unui biocom-

bustibil ieftin. �

Tot \n Israel, [i tot despre 

energie. Compania Innowat-

tech a dezvoltat un concept

bazat pe piezoelectricitate:

capacitatea  de a produce

curent electric prin aplica -

rea unui stres mecanic – \n

acest caz mi[carea autotu -

rismelor pe [osele. Acum,

Innowattech realizeaz` un

test road: sub stratul de as-

falt, un strat de cristale

piezoelectrice genereaz`

electricitate sub presiunea

autoturismelor. Potrivit spe-

ciali[tilor, un kilometru de

autostrad` cu 4 benzi ar

putea produce 1 MWh de

electricitate. O tehno logie

similar` ar putea fi imple-

mentat` [i pentru pistele

din aeroporturi sau pentru

c`ile ferate. Nu e nevoie de

infrastructur` special`, pur

[i simplu se folose[te cea

deja existent`, ceea ce face

din aceast` tehnologie una

dintre cele mai interesante

pentru investitori. �

Apele reziduale
devin etanol

Solar Flower Tower Energie din traficul auto
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Puterea valurilor

Stocarea – [I flexibilitatea pe

care o permite – joac` un rol

important \n securizarea

aprovizion`rii cu gaze natu-

rale. |nmagazinarea sub-

teran` a gazelor naturale

joac` un rol esen]ial \n lan]ul

produc]iei gaziere. |n mod

tradi]ional, ea permite asigu-

rarea continuit`]ii apro -

vizion`rilor pe tot parcursul

anului, indiferent de pro -

blemele climatice, de fluc-

tua]iile pie]ei sau de

eventualele dificult`]i ale

furnizorilor. Dar, de mai 

mul]i ani, au ap`rut noi nevoi

legate de dezvoltarea pie]ei

gazelor: \n primul rând,

\nmagazinarea a devenit

unul dintre principalele in-

strumente de flexibilitate,

care permite satisfacerea

acestor noi nevoi ale

clien]ilor. De exemplu, de-

pozitele noastre au fost de-

osebit de solicitate \n

ianuarie 2009, \n perioada

crizei ruso-ucrainiene. Acelei

crize i s-a suprapus o pe-

rioad` cu temperaturi foarte

sc`zute \n Fran]a. Am avut

un nivel de destocare record

de 120 de milioane de m3 pe

zi, \n compara]ie cu 80 de

milioane de m3 pe zi \ntr-o

iarn` normal`; \n 10 zile de

criz`, asta a \nsemnat peste

1 miliard de m3 destoca]i. 

Storengy este o filial` GDF

SUEZ creat` pe 31 decembrie

2008, dedicat` activit`]ilor

de \nmagazinare subteran` a

gazelor naturale. �

Jean-Marc Leroy

Director general, 

Storengy GDF SUEZ

Securitatea
aprovizion`rii

F iecare cas` ar trebui s` aib` o

eolian`, nu-i a[a? Dar cum ar ar`ta

ora[ele noastre cu uria[ele turbine

albe rotindu-se amenin]`tor dea-

supra acoperi[urilor? Nimeni nu ar accepta

a[a ceva. {i nu e vorba numai despre

aspect sau pericolul pr`bu[irii, ci [i despre

zgomot. Oamenii vor energie regenerabil`,

dar nu disconfort. Ei, bine, cercet`torii bri-

tanici de la The Power Collective au reu[it

s` g`seasc` o solu]ie de compromis:

Ridgeblade. Foarte simplu: montezi sub

strea[ina acoperi[ului o turbin` cu lame

lungi [i \nguste. Nu mai e nevoie de struc-

turi suplimentare, e aproape invizibil` [i

capteaz` cam aceea[i energie a vântului,

datorit` lungimii lamelor. 

Proiectul a adus companiei un premiu de

750.000 de dolari la Green Challenge

Award, ceea ce d` asigur`ri c` cercet`rile

lor vor duce la o solu]ie viabil` pentru

viitorul ora[elor noastre. �

Valurile con]in o cantitate incredibil` de energie, pe care oamenii de [tiin]` [i companiile o iau

\n calcul ca resurs` „verde“ a viitorului. De curând, ANSYS Inc., un trendsetter gobal \n dome-

niul software-ului [i tehnologiilor, a dezvoltat un soft care s` ajute la transformarea energiei

valurilor \n electricitate. Iar compania Green Ocean Energy Ltd. a produs dou` mecanisme no-

vatoare – Ocean Trader [i Wave Treader – capabile s` genereze 500 KW putere fiecare, trans-

portabil` la ]`rm prin cabluri subacvatice. Mai multe asemenea dispozitive ar putea alc`tui

veritabile „ferme“ oceanice de energie, iar comercializarea lor este prev`zut` pentru 2012. �

Eoliana de... acoperi[

Nu exist` organisme care s` abunde

pe planet` precum bacteriile ori care

s` fie mai studiate decât acestea.

Dou` elemente care le transform`

\ntr-o resurs` pre]ioas`. Sunt folosite pentru

cercetare genetic`, producerea antibioticelor

[i chiar a biocombustibililor. Iar, de curând,

cercet`ri tehnologice avansate au dus la

realizarea unei baterii pe baz` de bacterii.

Numite celule alimentate de microbi (MFC),

bateriile de acest tip au fost \n aten]ia

cercet`torilor timp de decenii. Cum ar

func]iona? Foarte pe scurt, energia chimic`

generat` de activitatea bacteriilor este conver-

tit` \n energie electric`. Din p`cate, nu toate

bacteriile sunt active electrochimic, de aceea

e nevoie de o substan]`-mediator care s`

faciliteze fluxul de ioni. Mediatorii sunt \ns`

substan]e extrem de toxice, aspect care i-a

\ngrijorat constant pe cercet`tori. Asta, pân`

când oamenii de [tiin]` de la Harvard au reali -

zat un MFC eco-friendly, bazat pe bacterii [i

substan]e disponibile \n \ntreaga Afric` – iar

bateriile de acest fel promit s` asigure energie

minim necesar` (câteva LED-uri, un radio etc.)

\n loca]ii izolate de pe acest continent. �

Baterii pe baz` de bacterii
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Ultimele studii realizate de spe-

ciali[tii de la Universitatea din

Minnesota au dat o „lovitur`“ cele-

brului E85, combustibilul ecologic

produs din etanol amestecat \n

propor]ie de 85% cu benzin`.

Cercet`rile au ar`tat c` produce -

rea de E85 este mult mai costisi-

toare decât se estimase ini]ial,

c`ci \n procesul tehnologic trebuie

folosit` o cantitate prea mare de

ap` – circa 2.000 de litri pentru

un litru de etanol. Concluzia stu -

diului este c` modul de iriga]ie a

planta]iilor este decisiv pentru

cantitatea de ap` folosit` la pro-

ducerea combustibilului, nu

neap`rat tipul plantelor, [i c`, 

deocamdat`, E85 este un com-

bustibil ecologic prea costisitor.  �

{TIRI
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Ultimul raport al Cen-

trului de Cercetare

Energetic` din

Marea Britanie

(UKERC) trage un serios

semnal de alarm` asupra

rezervelor mondiale de

hidrocarburi, estimând c`

epuizarea petrolului poate

avea loc cu zece ani mai

devreme decât se

estimeaz`, iar „impactul

extinc]iei petroliere ar putea

avea loc mai curând decât

cel al schimb`rilor climati -

ce“. Concluzia se bazeaz`

pe descoperirea faptului c`

produc]ia total` din zonele

de exploatare existente

scade cu circa 4% \n fiecare

an, ceea ce, spun exper]ii

britanici, ar \nsemna c` pen-

tru asigurarea consumului

curent mondial de petrol ar

trebui un surplus zilnic de

trei milioane de barili. Pen-

tru a compensa aceast`

sc`dere, ce continu` an

dup` an, ar trebui ca la

fiecare trei ani s` se adauge

produc]iei mondiale un sur-

plus egal cu dublul cantit`]ii

de petrol extras` de Arabia

Saudit`, de exemplu. Potri -

vit dr. Steven Sorrell, de la

Sussex University’s Science

Policy Research Unit, ]`rile

au elaborat politici de mediu

care iau \n calcul estim`ri

prea optimiste privind pro-

duc]ia petrolier`, iar

viitoarele tarife crescute ar

putea provoca o nou` rece-

siune economic`.

Acurate]ea rezultatelor

raportului, ce sus]ine imi-

nen]a unei crize pentru care

guvernele nu sunt preg`tite,

este contestat` de marile

companii [i de anali[tii de la

Agen]ia Interna]ional` de

Energie (IEA), care spun c`

petrolul nu este nici pe

departe pe terminate, dar

admit c` trebuie g`site

solu]ii pentru o economie

eficient` f`r` petrol, solu]ii

cum ar fi electrificarea sis-

temelor de transport [i pro-

ducerea energiei „verzi“. �

O serie de laboratoare uni-

versitare din Statele Unite

au anun]at recent primirea

de subven]ii masive, de

peste 600 de milioane de

dolari, destinate finan]`rii

de proiecte pentru com-

bustibili alternativi proveni]i

din alge marine. Midwest

Research Institute (MRI) a

brevetat deja un procedeu

de uscare a algelor [i de

extragere a lipidelor din

acestea, pe care le-a trans-

format \n carburant. Solu]ia

pare cea mai la \ndemân`,

dar [i cea mai promi]`toare

surs` de energie alternativ`

care s` contracareze fluc-

tua]iile \nregistrate la pre]ul

petrolului. Cercetarea

algelor marine ar putea

duce la apari]ia celui mai

ieftin combustibil – transfor-

mând lipidele  provenite din

acestea \n carburant. �

SolarCity, o companie

american` furnizoare de

energie alternativ`, a inau-

gurat, \n premier` mondi-

al`, prima re]ea-coridor de

sta]ii de \nc`rcare pentru

autoturismele electrice.

Re]eaua are cinci sta]ii

amplasate de-a lungul

autostrazii 101 din Califor-

nia [i, deocamdat`, are

prize de acces doar pentru

Tesla Roadster; peste [ase

luni, \ns`, va fi dotat` [i cu

prize pentru conectoarele

celorlalte tipuri de ma[ini

electrice. |nc`rc`toarele ra -

pide au o putere de 240 V,

sunt alimentate de celule so -

lare de 30 kW, iar instalarea

unei astfel de sta]ii cost`

circa 10.000 de dolari.  �

600 milioane de
dolari pentru
„benzin` din alge“

E85 este prea scump Re]ea de prize pentru 
automobile electrice, \n California

Petrolul se termin` cu zece ani mai devreme?

2030
este termenul
pentru g`sirea de
surse \nlocuitoare
pentru dou`
treimi din pro-
duc]ia actual` de
petrol.
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Shell scade fa]` de 2008

Gigantul petrolier Shell a

anun]at c` va disponibiliza,

\n 2010, circa 5.000 dintre

angaja]i, ceea ce reprezint`

aproape 5% din totalul for]ei

de munc` din companie.

M`sura face parte dintre

prevederile „planului de

criz`“ prin care Shell [i-a

redus deja costurile pe

primele nou` luni ale lui

2009 cu un miliard de dolari

[i este, de asemenea,

urmarea sc`derii cu 62% a

profitului net anun]at pe

trimestrul trei din anul \n

curs, fa]` de perioada simi-

lar` din 2008: la 3,25 mili -

arde de dolari. 

Turnul Gazprom contestat

Proiectul unui gigantic

zgârie-nori, de 400 m

\n`l]ime,  ce urmeaz` s` fie

ridicat \n centrul ora[ului 

St. Petersburg [i care va fi

„emblema“ companiei

Gazprom na[te controverse,

deoarece ar putea elimina

vechiul ora[ de pe lista mo -

numentelor UNESCO.

„Ric[a solar`” indian` 

Centrul pentru [tiin]` [i

Cercetare Industrial` din

New Delhi a anun]at c`, \n

2010, cu ocazia Jocurilor

Comunit`]ii statului Delhi,

va lansa pe pia]` „ric[a

solar`”, o versiune moderni -

zat` a cunoscutului vehicul

indian ce func]ioneaz` pe

baza energiei produse de

pedale. |n plus, noua ric[`

imit` modelul taxiului solar

londonez, ce va func]iona

tot din 2010, fiind dotat` [i

cu panouri solare instalate

pe acoperi[. Prototipul are o

baterie de 240-350 V care

se \ncarc` la o sta]ie solar`,

poate atinge impresionanta

vitez` de 15 km/h [i are o

autonomie de 70 km, cu

bateria „full-charge“.

|n flux continuu

�

�
�

Energie pe banii companiilor

„La ora actual`, toate proiectele mari din

domeniul energiei pot fi sus]inute nu de

stat, ci doar de companii“, este avertismen-

tul lansat de secretarul de stat din Minis-

terul Economiei, Tudor {erban. Acesta a

ad`ugat c` situa]ia se va prelungi mult

peste anul 2010, deoarece nicio societate

din domeniul energetic nu va mai putea lua

\n calcul un sprijin guvernamental \n

finan]area proiectelor sale, \ntrucât

legisla]ia Uniunii Europene prive[te situa]ia

ca fiind ajutor de stat. Conform oficialilor

de la Bruxelles, investi]iile \n sectorul ener-

getic pot fi derulate doar de companiile de

profil, dar acestea, a apreciat secretarul de

stat român, vor avea probleme de finan]are

deosebite c`ci au nevoie de sprijin finan-

ciar – \ns` acordat din surse proprii sau pri-

vate, \n a[a fel \ncât s` nu fie considerat de

autorit`]ile europene ca ajutor de stat. 

|n aceast` situa]ie, de \ncetare a

cofinan]`rii guvernamentale, se afl`

proiectele de construc]ie a reactoarelor trei

[i patru de la Centrala Atomo-Electric` de la

Cernavod` (necesar: patru miliarde de

euro), cele din sectorul hidroenergetic

(necesar: trei miliarde de euro), cele de

reabilitare a sectorului extractiv de c`rbune

(necesar: trei miliarde de euro), precum [i

implicarea \n proiectele energetice din

regiunea M`rii Negre. �

Un succes românesc: Forumul de Gaze Naturale
„|n România, este dezvoltat`, \n acest

moment, una dintre cele mai mari pie]e de

gaze naturale din Europa Central`. Aceasta

are un rol european major, \n principal prin

pozi]ionarea sa geostrategic` \n sud-estul

Europei“, este una dintre concluziile celei

de-a III-a edi]ii a Forumului de Gaze Natu-

rale organizat la Bazna, jude]ul Sibiu, de

c`tre Societatea Inginerilor din Domeniul

Gazelor Naturale Media[. Speciali[tii \n

domeniu, prezen]i la Forum, au apreciat c`

obiectivul geopoliticii energetice române[ti

\l constituie satisfacerea cererii de energie

pe termen mediu [i lung la un pre] corect,

\n condi]ii de calitate [i siguran]` \n ali-

mentare, cu respectarea principiilor dez-

volt`rii durabile adecvate unei economii

moderne [i unui standard de via]` civilizat.

|ntâlnirea – ce a avut ca parteneri companii -

le SNGN Romgaz, Comoti, Foraj Sonde

Târgu Mure[, Transgaz, IPCUP si Asocia]ia

Patronal` Gazrom – a dezb`tut subiecte

importante pentru \ntreaga industrie gazi -

fer`: dezvoltarea proiectelor strategice,

pia]a liberalizat` a gazelor naturale, sisteme

complexe de management al transportului

[i distribu]iei de gaze naturale, informa]ia

pe pia]a gazelor naturale, audituri si

bilan]uri energetice sau introducerea Codu-

lui de Re]ea \n România. �

Criza este cuvântul ce se

afl` pe buzele tuturor, ca

un flagel al epocii noastre.

Dar poate fi v`zut` [i altfel.

România a trecut rapid de la

o economie planificat` la o

economie cu cre[tere de

aproape dou` cifre (putem

omite anii ´90, de dis-

trugere a economiei), f`r`

ca re]eaua industrial` [i

serviciile s` aib` timp s` se

a[eze \n locul cuvenit. Asis-

tam \nainte de criz` la o

situa]ie identic` celei pe

care o p`r`siser`m. Furni-

zorul este cel care dicteaz`

regulile, clientul nu are cu

adev`rat de ales: trebuie s`

se conformeze condi]iilor

impuse de furnizor, f`r` s`

se plâng` de nivelul ama-

toresc al serviciilor.

Criza nu numai c` va permite

competivit`]ii s` \[i joace

rolul, iar clien]ilor s` devin`

regi, dar va \nlesni [i trierea

\ntreprinderilor. Cele ale

c`ror competen]e sunt

reale, iar costurile – justifi-

cate, sunt cele care vor con-

tinua s` existe. |ntreprin-

derile vor trebui s` reanali -

zeze nevoile clien]ilor, cali-

tatea serviciilor, profesiona -

lismul angaja]ilor, rigoarea

gestiunii costurilor. Vor dis -

p`rea to]i oportuni[tii ap` -

ru]i ca ciupercile dup` plo a -

ie. Gestiunea pe termen 

me diu va \nlocui business-ul

u[or pe termen scurt. Clien -

]ii vor \nv`]a s` fie exigen]i,

iar m`surile de \mbu n`t`]ire

a managementului vor fi

introduse \n continuare. 

Clotilde Armand

Director Regionala Bucure[ti 

Distrigaz Sud Re]ele

Beneficiile crizei



OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 4(6) / TRIMESTRUL IV 2009

10

E
uropa are un statut privile-

giat din punctual de vedere

al folosirii energiei nucleare.

Aici, dezvoltarea de reac-

toare a g`sit un teren propi -

ce, datorit` hot`rârii statelor

membre de a investi \ntr-o

energie curat`, f`r` emisii de noxe. Fiecare

stat membru are libertatea de a decide

dac` s` utilizeze sau nu energia nuclear`.

Acest tip de energie poate de]ine un rol

important \n cadrul bilan]ului energetic al

Uniunii Europene. Cu toate acestea, se

dovede[te necesar` continuarea abord`rii

unor aspecte legate de siguran]a [i securi-

tatea nuclear`. Recunoscând importan]a

acestor aspecte, Comisia European` a pro-

pus constituirea unui Grup la nivel \nalt, care

s` reuneasc` la nivelul UE reprezentan]i ai

autorit`]ilor na]ionale de reglementare

nuclear` \n vederea elabor`rii unei abord`ri

comune [i a unor norme europene \n dome-

niul siguran]ei [i securit`]ii nucleare. 

|n conformitate cu dispozi]iile articolului 

40 din Tratatul Euratom, Comisia European`

are obliga]ia de a publica periodic un pro-

gram nuclear indicativ. |n acest scop,

Comisia a prezentat o comunicare care

trece \n revist` investi]iile realizate \n dome-

niul energiei nucleare pe parcursul ultimilor

zece ani [i descrie aspectele economice

legate de generarea energiei nucleare,

impactul acesteia asupra bilan]ului ener-

getic, precum [i condi]iile accept`rii aces-

teia de c`tre societate. 

Finlanda [i Fran]a au luat de curând decizia

de a dezvolta aceast` surs` energetic` –

Fran]a este ]ara care s-a preocupat cel mai

mult de acest aspect. Alte state membre

ale UE, precum }`rile de Jos, Polonia, Sue-

dia, Republica Ceh`, Lituania, Estonia, Leto-

nia, Slovacia, Regatul Unit, Bulgaria [i

România au lansat o nou` dezbatere asupra

politicii lor privind energia nuclear`. Prin

intermediul celor 152 de reactoare r`spân-

dite pe teritoriul UE 27, energia nuclear`

contribuie la producerea a 30% din electrici-

tatea generat` la ora actual` \n Europa.

Pentru a satisface cererea previzibil` de

energie [i pentru a reduce dependen]a

Europei de importurile energetice, ar putea

fi luate decizii referitoare la investi]ii noi sau

la prelungirea duratei de via]` a anumitor

centrale. 

Consolidarea producerii de energie

nuclear` ar putea, de asemenea, reprezen-

ta o cale de reducere a emisiilor de CO2 [i

ar putea juca un rol important \n abordarea

schimb`rilor climatice la nivel global. Ener-

gia nuclear` nu produce emisii de carbon [i

TOP 
STORY ...[i Europa a \mblânzit atomul

Poate fi utilizat` la crearea

unei arme de distrugere \n mas`, dar [i pentru

a ilumina casele oamenilor. Energia produs`

de dezintegrarea atomilor are un poten]ial

uria[, care, folosit \n scopuri pa[nice, are

poten]ialul de a rezolva mare parte din apetitul

crescând pentru energie al omenirii. Dar cât

de dispu[i sunt europenii s` accepte constru-

irea de noi centrale nucleare [i, mai ales, cum

vom gestiona problema de[eurilor radioactive?

text FLORIN COJOCARU  
foto SHUTTERSTOCK



se reg`se[te \n planul de reducere a emisii -

lor de carbon al Comisiei, care are acest

obiectiv. Aceasta ar putea avea, de aseme-

nea, o importan]` deosebit` \n cadrul dez-

baterii viitoarelor sisteme de comercializare

a emisiilor. 

Energie sigur` [i nepoluant`

Centralele nucleare produc aproximativ o

treime din electricitatea [i 15% din energia

consumat` \n Uniunea European`. Cadrul

necesar pentru energia nuclear` \n Europa

a fost stabilit \nc` din 1957, odat` cu

\nfiin]area Euratom. La 25 iunie 2009, a

fost adoptat` Directiva Consiliului de Insti-

tuire a unui cadru comunitar pentru securi-

tatea instala]iilor nucleare. Prin adoptarea

acestui cadru juridic obligatoriu privind si -

guran]a nuclear`, UE devine un adev`rat

model \ntr-un moment \n care \ntreaga lume

prive[te cu tot mai mult interes c`tre ener-

gia nuclear`. |n prezent, m`surile specifice

adoptate la nivelul UE vizeaz` protejarea

s`n`t`]ii celor care lucreaz` \n acest sector

[i a publicului larg, precum [i protejarea

mediului fa]` de riscurile asociate cu uti-

lizarea combustibililor nucleari [i a

de[eurilor rezultate.

Pân` \n 2020, dou` treimi din electricitatea

utilizat` ar trebui s` nu produc` emisii de

carbon, adic` s` provin` din surse regenera-

bile sau din energie nuclear`. Forumul

privind viitorul energiei nucleare a fost

\nfiin]at \n octombrie 2003 de c`tre deputa]i

din Parlamentul European [i se constituie

\ntr-o platform` de dezbateri privind energia

nuclear` [i evolu]iile din acest sector. 

|ngrijorarea cre[te, opozi]ia scade

|n prezent, 15 din cele 27 de state membre

ale Uniunii Europene utilizeaz` energie

nuclear` pentru producerea de electrici-

tate. Toate statele membre care anun]aser`

anterior c` vor \nchide reactoarele nucleare

au revenit asupra deciziei [i au prelungit

perioada de func]ionare a reactoarelor exis-

tente sau au hot`rât s` construiasc` noi

centrale nucleare.

|n timp ce \n Europa de Vest programul

nuclear economic este subiect de disput`

\ntre ecologi[ti [i militan]ii pentru sporirea

ponderii acestui tip de energie, \n R`s`ritul

Europei problema pare a fi deja tran[at`.

Confruntate cu riscul cre[terii dependen]ei

de resursele ruse[ti, ]`rile Europei Centrale

[i de Est s-au exprimat \n favoarea energiei

nucleare. |n ciuda amintirilor Cernob\lului,

aproape toate ]`rile foste comuniste, de la

Polonia, Cehia, Slovacia, Bulgaria [i pân` la

micile republici baltice caut` investitori

dispu[i s` construiasc` capacit`]i nucleare.

Potrivit datelor f`cute publice de UE, 44%

dintre europeni sunt pentru [i 45% \mpotri-

va utiliz`rii energiei nucleare. |ncepând din

2005, r`spunsurile pro au câ[tigat 7 pro-

cente, iar cele contra au pierdut 10. Iar

opiniile favorabile ating chiar [i 62% \n cazul

g`sirii unor solu]ii fiabile pentru tratarea

de[eurilor radioactive. Se a[teapt` ca, pe

m`sur` ce \ngrijorarea publicului privind

securitatea energetic` va cre[te, opozi]ia

fa]` de realizarea de noi centrale nucleare

pe teritoriul Europei s` continue s` scad`.

� Cehia, Lituania, România [i Slovacia dis-

pun, deja, de centrale nucleare. |n timp ce

Lituania s-a obligat s` \nchid` \n acest an

centrala nuclear` de la Ignalina, acolo unde

func]ioneaz` ultimul reactor tip Cernob\l din

UE, iar Bulgaria ar urma s` \nchid` Kozlo-

duiul, \n România [i Polonia zeci de investi-

tori curteaz` autorit`]ile pentru a le permite

construc]ia de capacit`]i nucleare.

� Lituania a reu[it s` \[i conving` vecinele

baltice, Letonia [i Estonia, dar [i Polonia, s`

finan]eze construc]ia pe teritoriul lituanian

a cel pu]in dou` reactoare cu o capacitate

total` de 3200 MW. Guvernul lituanian

sper` c` acestea vor intra \n func]iune \n

2015, dar proiectul este \n \ntârziere, din

cauza dezacordurilor dintre cele patru ]`ri

cu privire la modul de \mp`r]ire a electrici -

t`]ii produse.

� Bulgaria, pe de alt` parte, a semnat la

sfâr[itul anului 2006 un acord cu societatea

rus` Atomstroiexport pentru a construi,

pân` \n 2013, la Belene, pe Dun`re, o cen-

tral` nou` cu dou` reactoare de ultim` 

genera]ie, cu capacitatea de 1.000 MW,

proiect pentru care nu are \nc` finan]are. 

� România utilizeaz` energie nuclear` pro-

dus` la centrala de la Cernavod`. Reactorul

Cernavod` 2 a fost dat \n func]iune \n 2007.

|n continuare, statul român va aloca pân` la

3 miliarde de euro \n urm`torii 6 ani, \n spe-

cial pentru realizarea reactoarelor 3 [i 4 de

la Cernavod`. De asemenea, investi]iile \n

acest sector includ finalizarea proiectelor

de amenajare a Dun`rii \n vederea asigur`rii

apei de r`cire la centrala nuclearelectric`

de la Cernavod`, precum [i continuarea

produc]iei de ap` grea la RAAN Drobeta

Turnu Severin, pentru acoperirea necesaru-

lui Unit`]ilor 3 [i 4. 

Decizia autorit`]ilor de a investi \n dez-

voltarea capacit`]ilor nucleare este oficial`,

fiind inclus` \n strategia na]ional` ener-

getic` pân` \n 2020. �
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Energia nuclear` \n cifre europene
• 30% din electricitatea Europei provine din centrale

nucleare.
• Peste 50% din ]`rile UE folosesc electricitatea provenit`

din centrale atomice. 
• 152 de reactoare nucleare se g`sesc \n toat` Europa. 
• Se a[teapt` ca reactoarele 3 [i 4 ale centralei de la 

Cernavod` s` devin` func]ionale pân` \n 2015.

ANDRIS PIEBALGS
comisar european 
pentru energie

Energia nuclear` are o con-
tribu]ie important` \n lupta
noastr` \mpotriva schimb`rii
climei [i pentru securitatea
noastr` \n ceea ce prive[te
aprovizionarea cu energie. 
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C
riza energiei, cauzat` \n ultimii

doi ani de diversele dezacorduri

privind livr`rile de gaze dintre

Rusia [i ]`rile europene, a f`cut

ca Uniunea European` s`

sus]in` \n interiorul ]`rilor

membre politici care s` \ncura-

jeze tendin]ele spre independen]` energetic`.

Avansul tehnologic din domeniu, dar [i criterile

legislative privind energia regenerabil` au

creat, \n special \n industrie, o nou` „Mecca“:

instala]iile de cogenerare cu emisii reduse [i

eficien]` energetic` mare. |n România, Coca-

Cola Hellenic este una dintre marile companii

industriale care au implementat gândirea

verde \n propria produc]ie, pe care o va

extinde la nivelul mai multor ]`ri europene. 

Criza energetic` mondial` creeaz` noi

provoc`ri pentru statele care nu de]in re sur -

se energetice. {antajul energetic al ]`rilor

mari produc`toare de petrol sau combustibil

fosil solid a determinat unele state dezvoltate

s` pun` accentul pe resursele regenerabile [i

mai ales pe conversia energiei. |n Uniunea

European`, cogenerarea energiei a devenit

deja un „must“, marile companii având \n 

plan investi]ii importante din propriile bugete

\n astfel de centrale, care le vor permite con-

sum redus de energie, precum [i o performan]`

sporit` a pre]urilor pe megawatt produs. Coca-

Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC), cel

mai mare \mbuteliator din Europa al Coca-Cola,

a f`cut primii pa[i ai unui proiect care se va

dezvolta \n alte 12 ]`ri europene. Unit`]ile de

cogenerare (CHP – energie electric` [i termic`

produse simultan) sunt construite de Contour-

Cogenerarea energiei, 
adoptat` de Coca-Cola
Coca-Cola România reduce consumul 
de energie cu 40% prin noua tehnologie
de cogenerare energetic`. Noua
tendin]` de cogenerare a energiei este
considerat` solu]ia salvatoare atât 
pentru independen]a energetic`, cât [i
pentru protejarea mediului. 



Global, o companie american` specializat` \n

dezvoltarea de proiecte \n domeniul infrastruc-

turii energetice. Centralele sunt de]inute de

ContourGlobal, \ns` sunt construite pe

terenurile Coca-Cola, cele dou` companii for-

mând un parteneriat pentru exploatare. |n

România, primul proiect de acest gen a

\nceput s`-[i arate eficien]a \n fabricile de

\mbuteliere de la Plie[ti [i Timi[oara. Urmeaz`

Ucraina, Rusia, Polonia, Grecia, Marea Britanie

[i Italia, \ntr-o prim` etap`, iar apoi Austria,

Cehia, Slovacia, Serbia, printre ]`rile vizate

num`rându-se [i una neeuropean`: Nigeria.

Centralele de cogenerare, cu consum redus

de energie [i cu emisii sc`zute de CO2, vor

reduce cu peste 40% consumul de energie

electric` [i termic` [i vor reutiliza o parte din

emisiile de CO2 pentru producerea b`uturilor

r`coritoare. Potrivit companiei, investi]ia

vizeaz` reducerea global` a emisiilor proprii de

carbon cu 20%. Construirea acestei linii de

\mbuteliere are scopul de a reduce semnifica-

tiv emisiile de CO2 \n atmosfer` [i consumul

din re]eaua na]ional` de electricitate. „Indus-

tria noastr` nu este o cauz` major` a emisiilor

de dioxid de carbon din lume, dar suntem con -

[tien]i c` trebuie s` facem tot ce ne st` \n pu -

tere pentru a ne reduce amprenta de carbon“,

a declarat George David, pre[edintele consiliu-

lui de administra]ie Coca Cola Hellenic. 

Capacitatea centralei este de 6 megawa]i [i

are o eficien]` de aproximativ 30%. Dispozi-

tivul de captare a dioxidului de carbon, rezultat

\n urma produc]iei de energie, poate stoca

peste 90% din emisiile produse, iar CO2-ul este

folosit apoi \n scop comercial. |n plus, capaci-

tatea de produc]ie a dioxidului de carbon lichid

este de 0,68 kilograme pe or`. „Prin acest

proiect marc`m dou` importante investi]ii \n

România: centrala de cogenerare [i depozitul

automat, ambele fiind noi tehnologii care con-

tribuie la lupta cu \nc`lzirea global`. Acum doi

ani, la Bruxelles, am anun]at inten]ia noastr`

de a construi centrala de cogenerare [i, iat`

c`, \ntr-un timp atât de scurt, am reu[it. Inau-

gurarea reprezint` un punct de cotitur` \n asi -

gurarea dezvolt`rii durabile a opera]iunilor

comunit`]ilor noastre“, a declarat Donors Con-

stantinou, CEO Coca Cola Hellic. Noua unitate

de cogenerare din România este ac]ionat` de

dou` dintre motoarele Jenbacher de 3 MW –

J620, de la GE, asigurând fabricii o surs` fiabil`

de energie la fa]a locului [i contribuind \n

acela[i timp la sus]inerea obiectivelor

europene de reducere a emisiilor. „Având \n

vedere importan]a pe care Uniunea Euro-

pean` o acord` rolului eficien]ei energetice \n

eforturile sale de reducere a emisiilor de gaze

cu efect de ser` la nivel regional, suntem

foarte \ncânta]i c` putem demonstra modul \n

care tehnologia Jenbacher poate ajuta dez-

voltatori din domeniul energetic [i operatori

industriali precum ContourGlobal [i Coca Cola

Hellenic s` \[i \ndeplineasc` obiectivele ener-

getice [i de protec]ie a mediului“, a declarat

Prady Iyyanki, CEO al Diviziei de motoare cu

gaz Jenbacher de la GE Energy. �

Randamentele electrice ale diverselor 
tipuri de centrale electrice

30-35%  
este randamentul centralelor termice clasice 
cu combustie extern`, indiferent de combustibilul utilizat
(p`cur`, CLU, motorin`, c`rbune, gaz)

50-55% 
atinge randamentul \n cazul solu]iilor cu ciclu combinat
(asocierea combustiei interne [i externe)

80-90%  
este randamentul maxim atins prin cogenerare (produc]ia
de electricitate [i de c`ldur`)
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Cea mai rentabil` solu]ie

Pentru unit`]ile de produc]ie energofage [i 

poluante, una dintre cele mai mai rentabile solu]ii

o reprezint` centralele de cogenerare (CHP), care

produc simultan energie electric` [i termic` prin

arderea gazului metan, \nc`lzind sau r`cind apa

necesar` produc]iei. Cogenerarea este tehnologia

care permite producerea unui kilowat/or` 

electric la cele mai mici pre]uri (cu excep]ia celui 

hidraulic). Cogenerarea const` \n producerea 

simultan`, \ntr-o instala]ie unic`, de energie 

mecanic`, cel mai adesea convertit` \n 

electricitate, [i energie termic`, putând ea \ns`[i 

genera c`ldur` cu randamente ridicate, 

permi]ând economii de energie primar` [i 

reducerea emisiilor poluante.
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Energie solar` chiar [i dup`
apusul soarelui

Compania californian` SolarReserve pl`nuie[te

s` dezvolte un nou tip de central` de energie

solar` care va continua s` genereze electricitate

chiar [i dup` apusul soarelui, potrivit Ecofriend.

Cei de la SolarReserve pl`nuiesc s` constru-

iasc` un parc solar de 150 MW, care poate stoca

energia de la soare timp de 7 ore, cu ajutorul

s`rii lichide. Denumit` Rice Solar Energy Project,

centrala solar` va avea la baz` un sistem format

din 17.500 de oglinzi uria[e, dispuse \n cerc, \n

jurul unui turn \nalt de peste 163 de metri. Aces-

te oglinzi vor concentra lumina de la soare

asupra unui receptor de 30 de metri umplut cu

16 milioane de litri de sare lichid`, care va fi

\nc`lzit` la o temperatur` de 565 de grade Cel-

sius. Aceast` sare lichid` va curge printr-un sis-

tem de generare a aburului pentru a alimenta

turbina electric`. Reprezentan]ii companiei spun

c` sarea va re]ine suficient` c`ldur` pentru a

ajuta fabrica s` produc` electricitate timp de 

7 ore dup` apusul soarelui. �

Centre energetice novatoare
pentru Parcul Olimpic din Londra

C ompania GE Energy a câ[tigat contractul de furnizare a

tehnologiei sale de cogenerare Jenbacher, certificat` eco-

magination, pentru asigurarea energiei \n dou` centre ener-

getice novatoare pe baz` de gaze naturale [i biomas` care se

construiesc \n Parcul Olimpic [i \n zona de dezvoltare a ora[ului

Stratford. Centrele vor furniza sisteme fiabile [i eficiente de pro-

ducere a energiei electrice, termice [i de r`cire pentru Jocurile

Olimpice [i Paralimpice care vor avea loc la Londra, \n 2012, pre-

cum [i pentru noile cl`diri [i comunit`]i care se vor dezvolta

dup` 2012. Proiectul are capacitatea de 10 megawa]i (MW) [i va

avea poten]ialul de a alimenta cu energie aproximativ 20.000 de

locuin]e.

Instala]iile CHP vor permite Autorit`]ii pentru Organizarea

Jocurilor Olimpice s` \[i ating` obiectivul de reducere cu 20% a

emisiilor de C02, prin utilizarea unor surse de energie regenera-

bile [i alternative, fa]` de echipamentele tradi]ionale de \nc`lzire,

r`cire [i produc]ie de energie electric`. Dup` \ncheierea

Jocurilor, centrele energetice din Kings Yard [i Stratford City vor

fi folosite pentru a sus]ine dezvoltarea comercial` viitoare a

zonei de est a Londrei timp de cel pu]in 40 de ani. �

Energie verde la fermele 
de pui de la Codlea
Prin intermediul unor investi]ii de 9 mili -

oane de euro, un \ntreprinz`tor român va

construi o „uzin` de energie verde“ la

Codlea, jude]ul Bra[ov, pe plarforma fer-

melor de p`s`ri. Acesta inten]ioneaz` ca,

prelucrând g`ina]ul [i dejec]iile g`inilor

de la Codlea, s` poat` furniza aproximativ

60 de Megawa]i pe zi. Cantitatea ajunge

pentru consumul a aproximativ 5.500 de

case zilnic, iar emisiile poluante sunt la

doar jum`tate fa]` de  normele europene.

Pentru fiecare megawatt, firma va primi

un „certificat verde“ pe care \l va putea

tranzac]iona la burs`. La cantitatea esti-

mat` a se produce, compania va avea un

câ[tig de 3.000 de euro pe zi. Potrivit

unui act normativ al Autorit`]ii Na]ionale

de Reglementare \n Domeniul Energiei, \n

prezent, un kilowatt/or` din surse rege -

nerabile cost` 1.320 de lei vechi. �

Energia este atractiv` chiar

[i \n perioad` de criz`.

Directorul Diviziei Pie]e de

Capital a ING Bank Româ-

nia, Florin Ilie, a declarat c`

dac` exist` investi]ii care

sunt rentabile \n perioad`

de criz` economic`, atunci

acelea sunt \n sectorul

energetic [i c` inclusiv ING

Bank este interesat` s`

finan]eze proiecte pe

energie regenerabil`. „ING

Bank România a analizat

mai multe proiecte din sec-

torul energetic, pe care s`

le finan]eze, mai ales pe

energie regenerabil`, pe

hidro [i eolian“, a precizat

Florin Ilie.

De asemenea, acesta a afir-

mat c`, \n ceea ce prive[te

proiectele pe energie

regenerabil` finan]ate de

UE prin Axa IV, prin care

sunt alocabile 300 milioane

euro, acestea nu au fost

\nc` demarate. „Ultimele

proiecte pentru energie

regenerabil` s-au audiat la

30 septembrie 2008. A tre-

cut mai bine de un an de 

atunci [i nu a demarat 

niciun program din cele 

14 aprobate. Nici m`car nu

s-au semnat contractele.

B`ncile sunt interesate s`

finan]eze astfel de proiecte,

dar procedurile sunt exce-

siv de birocratizate. Proba-

bil, va urma o alt` cerere

pentru proiecte“, a mai

spus reprezentantul ING

Bank România. �

ING Bank România: Investi]ii rentabile \n perioad` de
criz` sunt cele \n sectorul energetic





Economisirea energiei e un subiect
fierbinte pentru industria informa -
tic`. Pentru unii, asta \nseamn`
realizarea unei baterii cu durat` de
via]` mai mare pentru laptop-uri [i
palmtop-uri. Pentru al]ii, reducerea
costurilor [i cre[terea eficien]ei
centrelor de date. |n toate cazurile,
scopul final este acela[i: sc`derea
impactului folosirii computerului
asupra mediului. 

C
ând spui calculator,

Google sau Yahoo,

ast`zi spui aproape

totul. |ntr-o societate

bazat` exclusiv pe prin-

cipiile consumismului,

scara larg` de aplicabi -

litate a industriei computerului a

ajuns, din p`cate, o sabie japonez` cu

dou` t`i[uri – o „katana“, care nu iart`

\n privin]a enormelor cantit`]i de

energie ce se consum`, fie c` este

vorba despre companii de software,

fie c` este vorba despre mari companii

care aplic` solu]iile IT pentru succesul

altor industrii. Board-urile marilor

companii de profil au hot`rât s`

\nceap` ofensiva \n privin]a inves ti -

]iilor „eco“. O lupt` care nu se va duce

deloc \n lumea virtual`.

UN SIMPLU SEARCH POLUEAZ~

Celebra companie care a f`cut cunos-

cut motorul de c`utare Google este \n

prezent unul dintre exponen]ii

solu]iilor „eco“ \n industria IT. Marea

problem` cu care se confrunt` compa-

nia pare s` fie cea a consumului de

energie de c`tre imensele servere de

date.  Dou` c`ut`ri pe Google produc

la fel de mult dioxid de carbon ca [i un

fierb`tor de ap` pentru o cea[c` de

ceai, adic` 14 grame, potrivit unui

fizician de la Universitatea Harvard,

Alex Wissner-Gross. Acesta a estimat

c` o c`utare de baz` genereaz` 0,02

grame de CO2 pe secund`. Pentru

site-urile web cu vizionare video,

emisiile de carbon pot ajunge la 0,2

grame pe secund`. „Serverele, clien]ii

[i re]elele consum` electricitate, care

provine din arderea combustibililor

fosili, ca s` ruleze. Arderea com-

bustibililor fosili elibereaz` dioxid de

carbon \n atmosfer`. Cei de la Google

sunt foarte eficien]i, dar obiectivul lor

principal este rapiditatea c`ut`rilor,

ceea ce \nseamn` un consum mai ridi-

cat de energie“, arat` Wissner-Gross.

Chris Goodall, autorul c`r]ii „Zece

Tehnologii pentru a salva planeta“,

spune c` 15 minute pe Google

genereaz` \ntre 7 [i 10 grame de 

dioxid de carbon. 

Compania a luat o pozi]ie oficial` prin

purt`torul s`u de cuvânt, afirmând c`,

de[i sunt cel mai eficient provider de

internet din lume, consumul de

energie generat de activitatea ei nu

este unul \ngrijor`tor. Mai mult,

reprezentan]ii Google sus]in c` au pla-

nuri extrem de importante \n privin]a

g`sirii de solu]ii atât pentru un con-
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Moda „eco“
a virusat lumea virtual`

Potrivit firmei ameri-
cane de cercetare 
Gartner, industria IT
este responsabil` de 
2% din emisiile globale
de dioxid de carbon.
Amprenta de carbon a
acestei industrii a reu[it
astfel s` o dep`[easc`
pe cea a avia]iei \n 2007 
[i 2008. 

text BOGDAN POPESCU  foto SHUTTERSTOCK
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sum mai mic de energie, cât [i pentru

regenerarea acesteia. 

CENTRELE DE DATE, PE VALURI

Google Inc. a anun]at recent strategia

prin care inten]ioneaz` s` contribuie

la construirea unui viitor bazat pe

surse de energie ecologice. Planul va

permite companiei s` ajung` neutr`

din punctul de vedere al emisiilor de

carbon [i s` sus]in` inova]ii legate de

mediu, care, \n final, vor fi utile pentru

toat` lumea. „Amenin]`rile fenomenu-

lui de \nc`lzire global` necesit` ac]iuni

\ndr`zne]e, pline de imagina]ie [i cu

impact pe termen lung, pentru fiecare

sector al economiei. Angajamentul

Google de a investi \n inova]ii ecolo -

gice, \n combina]ie cu impactul mon -

dial al acestora, va contribui \n mod

semnificativ la promovarea [i accele -

rarea ac]iunilor interna]ionale care

abordeaz` problema modific`rii

climei“, sus]ine Steve Howard, direc-

tor executiv al The Climate Group. 

Principalele componente ale acestei

strategii vor fi: maximizarea eficien]ei

consumului de energie al centrelor de

date Google, care sunt r`spunz`toare

pentru cea mai mare parte a energiei

consumate de companie, utilizarea de

c`tre companie a surselor reciclabile

de energie \ntr-o m`sur` mai mare,

compensa]ii pentru emisiile care nu

pot fi eliminate direct [i utilizarea

activelor sale pentru a ob]ine un

impact care s` dep`[easc` grani]ele

stricte ale opera]iunilor companiei. 

Una dintre solu]iile de mare amploare

din punct de vedere investi]ional la

care se gânde[te boardul Google este

cea a gener`rii energiei cu ajutorul

solu]iilor tehnice artificiale. Astfel,

popularul motor de c`utare pe internet

vrea s` \[i „\nverzeasc`“ centrele de

date. Compania inten]ioneaz` s`

amplaseze platforme pe ocean, pe care

s` pozi]ioneze centrele de date care

vor fi alimentate de energia valurilor.

Platformele plutitoare ar permite

noilor centre de date s` fie construite

repede [i s` se deplaseze cu u[urin]`

c`tre loca]iile unde utilizatorii au mare

nevoie de internet [i de servicii rapide.

„Un astfel de proiect ar fi destul de

scump de pus \n aplicare, iar accesul

la energia electric` nu ar fi \ntotdeau-

na u[or de g`sit, [i un proces de r`cire

a apei pentru aceste centre de date ar

fi destul de dificil“, au spus oficialii

Google. „|ns` acestea sunt sisteme [i

metode care pot fi aplicate [i care pot

oferi centrelor de date rapiditate [i

flexibilitate \n operarea serviciilor.“ �
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INI}IATIVE ALE GIGAN}ILOR INFOR-
MATICI, DE REDUCERE A CONSUMULUI 

Google are \n vedere un proiect intitulat „Energie regenera-

bil`, mai ieftin`“, \n cadrul c`ruia angajeaz` ingineri [i exper]i \n

energie pentru a conduce cercetarea, care poate atinge costuri

de sute de milioane de dolari, au declarat oficiali ai companiei,

cita]i de Bloomberg. 

LessWatts.org este rezultatul eforturilor dezvoltatoru-

lui programelor Linux. Scopul? Economisirea energiei de c`tre

to]i utilizatorii Linux. Tipsuri, software, tuning, forumuri, testare

de programe aflate \n dezvoltare – platforma le are pe toate. 

Microsoft a investit \n ultima decad` \n cercetare, pentru

reducerea consumului de energie la produsele sale. 

Rezultatele, spectaculoase, sunt Windows Vista – care

folose[te doar 3 wa]i/or`, fa]` de consumul XP-ului, de 100 de

wa]i/or` –, sau Windows Server 2008, care folose[te cu 40%

mai pu]in` energie decât varianta sa din 2003.

Dou` c`ut`ri pe Google produc la fel de mult dioxid de carbon ca [i un fierb`tor de ap` pentru o cea[c` de ceai, adic` 14 grame.
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Noua ordine... energetic`
text CAROL POPA foto REUTERS/MEDIAFAX, SHUTTERSTOCK

Prognozele de consum energetic

pentru 2010 indic` un optimism

moderat. Cele mai serioase insti-

tu]ii interna]ionale de prognoz`

indic` o cre[tere a consumului

mondial cu maxim 1,37% fa]` de

anul 2009. Principala preocu-

pare a devenit securitatea

resurselor energetice. Marile

companii energetice, precum [i

guvernele statelor din G20 dau

tonul mut`rilor pentru o nou`

ordine mondial` \n sectorul ener-

getic, dictat` de realit`]ile eco-

nomice rezultate din criza finan-

ciar` global`.

Energie hidro finan]at` de BEI

Banca European` de Investi]ii (BEI) a aprobat un \mprumut de 211 mili -

oane de dolari pentru finan]area proiectului GDF SUEZ \n centrala hidro-

electric` Dos Mares, ce va produce 118 MW. |mprumutul va acoperi o

parte din costurile de construc]ie [i opera]ionale ale hidrocentralelor de

la Guanaca, Lorena [i Prudencia de pe râul Chiriqui. Proiectul va fi inte-

grat \n sistemul existent de hidrocentrale de pe acela[i râu, ce

deservesc uzinele Fortuna [i Canjilones. BEI a acordat finan]area [i pen-

tru securizarea facilit`]ilor de furnizare a energiei sustenabile. 

Noi proiecte GDF SUEZ, \n Anzi

GDF SUEZ ar putea s` investeasc` 500 de milioane de dolari \n dou`

fabrici de energie pentru a onora cererea \n cre[tere. Sucursala GDF

SUEZ – Enersur SA – ar putea s` extind` fabrica sa din sudul Limei

(Chilca), cu o capacitate de 545 MW, [i s` construiasc` o central`

hidroelectric` de 114 MW \n nordul Anzilor, a declarat Patrick 

Eeckelers, director general al

Enersur. „Este o oportunitate

de expansiune“, a declarat

Eeckelers. „Cu actualele cote

de pia]` [i cu sc`derea

pre]urilor la echipamente, ar fi

o afacere bun`“, a precizat el.

Enersur genereaz` 1.000 MW

din centrale energetice (pe gaz,

motorin`, carbune [i hidro), iar

cererea a crescut foarte mult \n

ultimii trei ani \n Peru. 

Nabucco na[te \ncredere

Joschka Fischer, fost vicecancelar german, actual consultant pentru dez-

voltarea gazoductului Nabucco, consider` c` Turcia se afl` \ntr-o pozi]ie

geopolitic` perfect`. „Geopolitic, Turcia are o pozi]ie bun` pentru furnizarea

energiei. Este contraproductiv s` asociezi negocierile de aderare a Turciei

la UE cu problemele energetice. Cu cât Turcia va fi mai important` \n viitor,

cu atât vor fi mai multe consecin]e pentru europeni, pentru perspectivele

lor \n raport cu Turcia“, a precizat Joschka Fischer. Acesta consider` c`

politica european` \n raport cu Turcia trebuie revizuit`.

... [i controverse

Edward Chow, expert \n problematica energiei din partea Centrului pentru

Studii Strategice Interna]ionale din SUA, este mult mai critic \n privin]a

Turciei: „Este, \ntr-adev`r, o problem`. Turcia vrea s` fie o punte. {i când

e[ti o punte, nu pui bariere, \]i asumi ni[te riscuri. Dac` Turcia dore[te s`

joace rolul unui punct central, ar trebui s` joace [i rolul unei pun]i neutre.

Nu putem nega avantajul geografic al Turciei“, a  mai precizat Chow.

Potrivit acestuia, „Turcia are o pozi]ie agresiv`, [i acesta este un detriment

pentru obiectivele sale de a deveni un punct de tranzit major“.

V

Optimism moderat \n prognoze, mut`ri strategice pe pie]ele de energie, securizarea resurselor [i
dep`[irea crizei financiare, a[a va ar`ta \n linii mari anul 2010.

N

S

PERU

PANAMA

TURCIA



Proiecte de conducte

Entrepose Contracting SA – compania lui Vinci

SA - [i alte companii au semnat o \n]elegere la

Astana pentru studiul construc]iei unei con-

ducte din Kashagan la Baku, \n Azerbaidjan.

Contractul poate valora 1,2 miliarde de euro

pentru un grup ce include Spie Capag (com-

panie a Entrepose), Mannesmann France,

Europipe GmbH, GTS [i ArcelorMittal, conform

unui document furnizat de guvernul francez.

Compania de stat din Azerbaidjan, Socar, [i Kaz-

MunaiGaz au agreat s` examineze construc]ia

unei conducte de petrol de-a lungul Azerbaidja -

nului, pân` la Marea Neagr`, pentru a trans-

porta combustibil pentru pie]e globale. GDF

SUEZ a cump`rat anterior 20% participa]iuni la

Absheron, \n Azerbaidjan, \n care Total [i Socar

de]in, fiecare, 40%.

Marea Caspic`, 

t`râmul f`g`duin]ei energetice

GDF SUEZ [i Total SA, a treia companie european` petrolier` ca m`rime, au

convenit s` cumpere participa]iuni \n terenul gazeifer Khvalynskoye de lâng`

Marea Caspic` de la compania de stat KazMunaiGaz din Kazahstan. Total va

achizi]iona 17% din participa]iuni [i GDF va achizi]iona 8%, de la KazMunaiGaz

National Co., a anun]at Christophe Margerie, CEO Total. Compania ruseasc`

Lukoil de]ine 50% din terenul gazeifer. „Gazul va fi trim
is c`tre Rusia“, a

declarat Margerie, ad`ugând c` cele dou` companii franceze vor contribui cu

aproximativ 1 miliard de dolari din cele 3,5-4 miliarde de dolari costuri esti-

mate de dezvoltare. Produc]ia poate \ncepe \n 2016 [i va atinge 8-9 miliarde

metri cubi pe an, a mai spus el.

Lukoil, cel mai mare produc`tor

de petrol din Rusia, a dezvoltat

câmpul gazeifer cu KazMu-

naiGaz, care, pân` la contractul

cu GDF SUEZ, a de]inut 50%.

Câmpul se afl` \n ape pu]in

adânci, lâng` grani]a cu Rusia,

[i a fost estimat \n 2007 de

Lukoil la echivalentul a 1,2 mili -

arde barili de petrol.  
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South Stream o ia \naintea 

Nord Stream

Premierul rus Vladimir Putin a declarat c` gazo-

ductul South Stream va fi realizat \n mod sigur

mai repede decât proiectul Nord Stream.

Afirma]ia a fost f`cut` la Sankt Petersburg, \n tim-

pul unei \ntâlniri cu [eful guvernului italian, Silvio

Berlusconi. „Proiectul are toate [ansele s` fie

realizat \naintea proiectului analog baltic, Nord

Stream“, a precizat Vladimir Putin, citat de AFP.

Prim-ministrul rus [i omologul s`u italian au vorbit

despre „dinamica pozitiv`” a South Stream, \n

timpul unei videoconferin]e cu premierul turc

Recep Tayyip Erdogan. 

E

AZERBAIDJAN

ITALIA
GERMANIA

KAZAKHSTAN

Nord  Stream, un proiect condus de gigantul rus

Gazprom, va lega direct Rusia [i Germania, pe

sub Marea Baltic`. Potrivit calendarului, el ar tre-

bui s` fie gata \n 2012. De cealalt` parte, South

Stream va trece pe sub Marea Neagr`, \ntre

Rusia [i Bulgaria. Se va ramifica odat` c`tre

nord-vest, spre Austria, apoi c`tre sud, spre Gre-

cia [i Italia. Oficial, acest gazoduct ar trebui s`

func]ioneze din 2013. 

BULGARIA

RUSIA
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Dup` criza economic`,
optimism moderat

\n prognoze

text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK

Prognozele energetice pentru 2010 indic`
optimism moderat din partea cercet`torilor [i
a anali[tilor pie]ei. U[oare cre[teri se pot ob-

serva \n zona Asiei Centrale [i a Americii de
Sud, \n timp ce pentru Statele Unite o conser-
vare a consumurilor din 2009 este o op]iune

realist`. }`rile din Uniunea European`
mizeaz` pe o cre[tere minim` ca op]iune a

ie[irii din criza economic`, dar semnalele
prognozelor indic` un minus de 0,11%.

text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK
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Estim`ri ale OPEC...
Organiza]ia }`rilor Exportatoare de Petrol – OPEC – aver-

tizeaz` c` revenirea economiei mondiale va consta \ntr-o

cre[tere lent`, nu imediat`. Aceasta estimeaz` o contrac]ie

de 1,2% a economiei mondiale \n acest an [i o cre[tere eco-

nomic` de 2,7% \n 2010. „Economia mondial` pare a intra

\ntr-o nou` etap`, trecând de la o perioad` de limitare a

efectelor crizei la una de redresare economic`“, transmite

OPEC \ntr-un comunicat. Organiza]ia a revizuit \n urcare

u[oar` previziunile legate de cererea de petrol din 2009 [i

2010, pe fondul semnalelor de redresare date de economia

mondial`. Raportul OPEC pe luna octombrie arat` c` sc`derea

consumului se va limita la 1,65% \n acest an, \n contextul \n

care miza anterior pe o contrac]ie de 1,8%. |n anul 2010, ce -

rerea va \nregistra o cre[tere de 0,8% comparativ cu 2009.

|n cifre absolute, OPEC a revizuit cererea de petrol \n

urcare cu 0,2 milioane barili pe zi, atât pentru 2009, cât [i

pentru 2010, la 84,2, respectiv 84,9 milioane barili pe zi.

OPEC arat` c`, \n ciuda unei redres`ri a economiei Statelor

Unite, cererea de petrol din 2010 va fi sus]inut` \n principal

de ]`rile ce nu fac parte din Organiza]ia pentru Cooperare

[i Dezvoltare Economic` (OCDE), precum China, India [i

regiuni ca Orientul Mijlociu [i America Latin`.

|n ultimele luni din anul 2009 au fost \nregistrate
cre[teri substan]iale ale cota]iilor pentru resursele
energetice primare pe pie]ele interna]ionale. Unda
de optimism a fost generat` de semnalele de ie[ire
din criz` a economiei americane [i de prognozele
privind cre[terea economiei chineze \n 2010. 
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NOBUO TANAKA
Director Executiv al AIE

|n condi]ii de cre[tere a
pre]ului barilului cu peste
40% pe parcursul unui an,
este posibil s` asist`m la o
prelungire artificial` a crizei
economice, generat` de
aceast` dat` de sectorul
energetic.

C
ererea de resurse energetice se men]ine

\ns` la un nivel cu 14,7 % mai mic decât con-

sumul total \nregistrat \n 2008, dar

informa]iile pozitive corelate cu apropierea

sezonului rece \n emisfera nordic` au permis

inflamarea pre]urilor, \n special la petrol [i

gaze naturale. Prognozele sunt [i ele mode -

rate. Ultimele rapoarte publicate de organiza]ii specializate

indic` o cre[tere a consumului de resurse energetice cu

30% \n urm`torii 20 de ani, adic` pân` \n anul 2030. Ceea

ce \nseamn` c` revenirea la nivelul consumului din anul

2008 nu se va petrece mai devreme de 8 ani, iar for]area

cota]iilor pe pie]ele interna]ionale confirm` volatilitatea pe

timp de criz`.
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„Industria a coborât pre]urile [i, \n anumite cazuri, a

renun]at total la marjele de profit pentru a-[i p`stra clien]ii

[i a nu stopa activitatea. Toate aceste m`suri au fost cal-

culate [i bugetate pe un pre] al resurselor energetice de la

\nceputul anului, cu o marj` de maxim 15-18%. Or, atunci

când resursele energetice se scumpesc cu 40% \ntr-un an,

industria trebuie s` creasc` pre]urile, [i atunci scad

vânz`rile. Rezultatul este catastrofal pentru to]i. Dac`

tendin]a de cre[tere a pre]urilor nu se atenueaz`, pentru a

l`sa industria s`-[i revin`, atunci vom mai avea falimente

mari [i \n 2010, ceea ce \nseamn` din nou o sc`dere a

cererii de resurse energetice.

... [i ale AIE
Agen]ia Interna]ional` pentru Energie (AIE)

a anun]at, de asemenea, o revizuire a pre-

viziunilor legate de cererea mondial` de

petrol din 2009, mizând \n prezent pe o

sc`dere de 1,9% fa]` de anul anterior, com-

parativ cu sc`derea de 2,2% estimat` \n

raportul precedent. Directorul Executiv al

AIE, Nobuo Tanaka, avertizeaz` \ns` asupra

pericolului reprezentat de cota]iile \n

urcare pentru toate categoriile de resurse

energetice. „La petrol, de exemplu, pre]ul a

urcat, de la 56 de dolari pe baril \n prima

parte a anului, la aproximativ 75 dolari pe

baril \n luna noiembrie, [i tendin]a se

men]ine cresc`toare. |n astfel de condi]ii,

de cre[tere a pre]ului cu peste 40% pe par-

cursul unui an, este posibil s` asist`m la o

prelungire artificial` a crizei economice,

generat` de aceast` dat` de sectorul ener-

getic“, spune directorul AIE. Nobuo Tanaka

sus]ine c` argumentele pentru descrierea

situa]iei actuale sunt relativ simpliste:

Pre]ul barilului a urcat, de la 56 de dolari \n prima parte a anului, la aproximativ 75 dolari \n luna noiembrie, [i tendin]a se men]ine cresc`toare.

Reprezentan]ii Comisiei Na]ionale de Prognoz`
sunt rezerva]i \n ceea ce prive[te realismul
proiec]iei bugetare [i consider` c` mai aproape
de adev`r ar fi o cre[tere 0 a consumului ener-
getic al României \n 2010.



industria cimentului, siderurgie, metalurgie.

Produc`torii [i distribuitorii de energie au

propus deja solu]ii complexe de

aprovizionare cu resurse energetice pentru

marii consumatori, astfel \ncât efectele crizei

s` fie atenuate. „Fluctua]iile de pre] pentru

resursele energetice primare pe pie]ele

interna]ionale pot falimenta relativ rapid o

companie care nu gestioneaz` eficient aces-
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PUNCTUL PE i

Consumul României, \n sc`dere
Consumul energetic al României a sc`zut cu aproximativ

9,8% \n primele nou` luni ale anului 2009, comparativ cu

aceea[i perioad` a anului 2008. Conform datelor furnizate

de Institutul Na]ional de Statistic`, cea mai mare sc`dere a

fost \nregistrat` la consumul de carburan]i, urmat de gaze

naturale [i energie electric`. Exportul de energie electric` a

sc`zut cu 37,4% fa]` de aceea[i perioad` a anului trecut. 

Comisia Na]ional` de Prognoz` sus]ine c` anul 2010 ar putea

aduce o cre[tere a consumului de resurse energetice de

0,5%, comparabil`, dac` vre]i, cu cre[terea bugetar`

prev`zut` de guvern. Dar reprezentan]ii Comisiei Na]ionale

de Prognoz` sunt rezerva]i \n ceea ce prive[te realismul

proiec]iei bugetare [i consider` c` mai aproape de adev`r ar

fi o cre[tere 0 a consumului energetic al României \n 2010.

Aceast` atitudine reticent` vine ca urmare a revizuirii prog-

nozelor cu privire la rezultatele economice cu care România

va \ncheia anul 2009 [i a perspectivelor de relansare eco-

nomic` \n 2010. „Cu siguran]`, vom putea vorbi despre

cre[teri pentru anul 2011, dar anul 2010 va fi \mp`r]it \n dou`:

o prim` parte a anului va marca o consolidare a efectelor

crizei la nivel macroeconomic, cu toate consecin]ele ce

decurg din aceast` consolidare, iar a doua parte a anului

2010 va marca o cre[tere a produc]iei, dup` ce punctul de

minim va fi atins \n aceast` iarn`“, spun surse din CNP.

|n aceste condi]ii, men]inerea pe parcursul anului 2010 a

consumului energetic la nivelul din anul 2009 va depinde, 

\n mare m`sur`, tot de politica de pre]uri [i de costurile cu

resursele energetice. O cre[tere semnificativ` a pre]urilor [i

a costurilor cu energia ar reprezenta un risc major pentru

companiile industriale, \n special pentru produc`torii din

CRISTIAN DANDU
Director Comercializare 
Energie GDF SUEZ Energy
România

Companiile energetice pot
profita de volatilitatea
pre]urilor pentru resursele
primare [i pot oferi clien]ilor
cel mai bun pre] din acel
moment.
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confrunta, inevitabil, cu cre[teri ale costurilor cu energia.

Inten]ia guvernului de a men]ine pre]urile actuale prin

reducerea importurilor – de exemplu, la gaze naturale –

este o solu]ie de compromis [i de scurt` durat`. |n func]ie

de evolu]ia climei, este posibil ca România s` fie nevoit` s`

apeleze la importuri \n plin sezon, \n luna februarie, când

pre]urile la gaze naturale ating valori maxime. 

Solu]ia real` se afl` \ns` la \ndemâna furnizorilor de servicii

energetice integrate, care pot negocia contracte mari pe

pie]ele interna]ionale la pre]uri bune pentru consumatori.

„Companiile energetice pot profita de volatilitatea pre]urilor

pentru resursele primare [i pot oferi clien]ilor cel mai bun

pre] din acel moment“, explic` Cristian Dandu, Director Tran-

zac]ii Corporative de Energie al GDF SUEZ Energy România.  

Practic, cei mai afecta]i de situa]ia economic` vor fi clien]ii

furnizorilor de resurse energetice de dimensiuni medii sau

mici, f`r` expunere interna]ional` [i f`r` acces direct la

resursele de energie de pe pie]ele interna]ionale. Ca [i \n

cazul industriei sau serviciilor, \n perioadele de criz` eco-

nomic`, cei mai mici sunt primii expu[i efectelor negative

[i, implicit, falimentului. Ceea ce poate \nsemna [i un

anume grad de incertitudine \n ceea ce prive[te siguran]a

aprovizion`rii regulate cu resurse energetice. �

te resurse“, spune Yvonnik David, Director 

General al GDF SUEZ Energy România.  

Câ[tig`torii acestei perioade de criz` sunt cei

care pot depozita resurse energetice – \n special

gaze naturale [i petrol - achizi]ionate la pre]uri

minime pe pie]ele interna]ionale. Din acest

punct de vedere, România nu se poate num`ra

printre câ[tig`tori. Depozitele de gaze naturale

de la M`rgineni (Bac`u) [i din Oltenia sunt \n sta-

diul de proiect, iar depozitele existente acoper`

consumul pentru trei luni de iarn`. 

Servicii integrate de furnizare 
Un alt handicap ar fi acela al relans`rii eco-

nomice. |n timp ce, \n SUA [i \n câteva state

din Uniunea European`, economia d` semne

de revenire, \n România criza economic` este

la apogeu. Revenirea economiei statelor dez-

voltate a generat [i cre[terea pre]ului

resurselor energetice pe pie]ele

interna]ionale. Or, asta \nseamn` c`, \n plin`

criz` economic`, industria româneasc` se va

2009 2010

Evolu]ia economiei mondiale, potrivit estim`rilor OPEC - 1,2% + 2,7% 

Evolu]ia consumului de petrol, potrivit estim`rilor OPEC - 1,65% + 0,8%

Evolu]ia consumului de petrol, potrivit estim`rilor AIE -1,9% + 2,2%
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OPORTUNIT~}I

D eclara]ia ministrului a luat prin

surprindere mediul de afaceri,

[tiut fiind c`, \n perioad` de criz`,

rezervele devin solu]ia de avarie,

nu se apeleaz` la ele cu u[urin]`.

|n plus, pre]ul gazelor naturale pe care Româ-

nia ar trebui s` le importe \n aceast` iarn`

este cuprins \ntre 280-300 de dolari/mia de

metri cubi, pre] cu 25% mai mic decât \n iarna

2008/2009, când importurile au atins 400 dolari/mia de

metri cubi. Decizia, dac` a fost adoptat` cu toate datele pe

mas`, indic` o situa]ie dramatic` a economiei \n aceast`

iarn`, situa]ie pe care ministerul ar \ncerca s` o salveze cu 

un astfel de sprijin. 

DAR CU CE PRE}?

România este obligat` s` alinieze pre]ul gazelor naturale din

produc]ia intern` la pre]ul de pe pie]ele interna]ionale

28

Rezervele de 
gaze naturale
se conserv` pe timp de criz`

text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK

O decizie cel pu]in surprinz`toare pentru mediul de afaceri din România a fost mediatizat` \n luna noiembrie
de ministrul Economiei Adriean Videanu: România va consuma \n aceast` iarn` gaze naturale din produc]ia
intern`, mai ieftine, [i va reduce, atât cât este posibil, importul de gaze. Ministrul sus]inea c` a discutat
acest aspect cu importatorii de gaze naturale [i c` ace[tia au acceptat.
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\ncepând cu anul 2013. |n prezent, pre]ul gazelor naturale din

produc]ia intern` este de 160 de dolari/mia de metri cubi, iar

pre]ul de import – de 280 dolari, urmând s` creasc` la 1 ia nua -

rie la 300 de dolari/mia de metri cubi. România a consumat 

\n anul 2008 17,3 miliarde metri cubi de gaze naturale, iar pen-

tru anul 2009 consumul este estimat la 13 miliarde metri cubi,

adic` exact cât reprezint` maximul de produc]ie intern` ce se

poate realiza, plus rezervele existente \n depozite. |n anul

2008, România a importat 4,7 miliarde metri cubi de gaze na -

turale, pentru care a pl`tit aproximativ 1,9 miliarde dolari. 

Dac` pre]ul gazelor naturale din import ar r`mâne la acest

nivel timp de trei ani (o ipotez` nerealist`!), pre]ul gazelor de

pe pia]a intern` ar trebui s` creasc` cu cel pu]in 30 procente

anual pentru a atinge pre]ul gazelor importate. Având \n

vedere ponderea gazelor de import \n consumul total, asta ar

\nsemna o cre[tere a pre]ului la consumatorul final de aproxi-

mativ 36% \n trei ani, adic` 12% pe an. Procentele nu sunt de

speriat nici pentru popula]ie, nici pentru industrie, cu

excep]ia a trei sau patru ramuri industriale \n care pre]ul

gazelor are o pondere foarte mare \n valoare produselor

finite – aluminiu, o]el, ciment, \ngr`[`minte.

|n aceste condi]ii, renun]area temporar` la importuri nu poate

fi o recomandare, cu atât mai mult cu cât aprovizionarea din

surse alternative este o op]iune mult mai practic` pe termen

lung. |n plus, conservarea rezervelor locale, atât cele depozi-

tate cât [i cele neextrase \nc`, poate fi o op]iune de strategie

energetic`. Din acest  punct de vedere, criza economic` ofer`

o oportunitate major`: importul de gaze naturale la pre]uri cu

25% mai mici decât cu un an \n urm` [i conservarea rezer -

velor de gaze existente \n plan intern.

CINE CÂ{TIG~ DIN CRIZA ECONOMIC~?

Germania, Fran]a, Italia [i Anglia au depozitat gaze naturale pe

perioada verii [i nu inten]ioneaz` s` apeleze la rezerve pentru

perioada de iarn`. E drept, pre]ul gazelor naturale \nmagazi-

nate de cele patru ]`ri este acela[i cu pre]ul de pe pia]a inter-

na]ional`, dar acesta nu este singurul motiv. Toat` Europa se

a[teapt` ca Rusia s` cresc` pre]ul gazelor naturale odat` cu

primele semne de relansare a economiei mondiale. {i, având

\n vedere faptul c` Gazprom a \nregistrat pierderi semnifica-

tive de venituri ca urmare a sc`derii consumului \n Europa \n

2009, recuperarea terenului pierdut prin reducerea volumului

de vânz`ri [i prin reducerea pre]ului pentru gazele livrate ar

putea fi mai rapid` decât ritmul obi[nuit de cre[tere. 

Astfel, România risc` s` consume \n primele luni din aceast`

iarn` gaze naturale la un pre] de 160 dolari/mia de metri cubi

pentru ca, \n cazul unei cre[teri a consumului – generat` fie

de evolu]ia climei, fie de redresarea economiei –, s` importe

gaze naturale la pre]uri comparabile cu cele din anul 2008.

PRESIUNI DE LA BRUXELLES

Prin negocierile pentru aderarea la UE s-a convenit alinierea

pre]ului gazului din produc]ia intern` la cel din import. Astfel,

\n tratat a existat un calendar, prin care pre]ul la gaz urma s`

creasc` treptat pân` la 1 ianuarie 2007, un

grafic care s-a respectat. |ns` spre sfâr[itul

lui 2006, pre]ul gazului rusesc importat a

\nceput s` creasc` odat` cu pre]ul petrolului,

a[a c` tot graficul convenit \ntre România [i

Comisia European` \[i pierdea relevan]a. Prin

urmare, la solicitarea României, Comisia a

acceptat o derogare [i a acordat o perioad`

de gra]ie pentru ca România s` recupereze

diferen]a. 

Inexisten]a unei burse a gazului – care va tre-

bui \nfiin]at` – creeaz` acum persectivele

unui blocaj, iar autorit`]ile române nu au o

viziune sau o strategie. Pe de alt` parte, este

evident c` va trebui s` se mearg` spre

crearea acestei burse a gazului [i spre libe -

ralizarea pie]ei, cu atât mai mult cu cât exist`

[i o procedur` de infringement deschis` \n

25 iunie 2009 \mpotriva României.

Bruxelles-ul a ini]iat procedura de infringe-

ment \mpotriva României din cauza pre]urilor

reglementate pentru consumatorii industriali

(non-household customers). Autoritatea

na]ional` aprob` pre]urile reglementate pen-

tru electricitatea [i gazul furnizat consumato-

rilor industriali, \ns` legisla]ia european` –

prin directivele privind gazul [i electricitatea –

cere statelor membre s` asigure concuren]a

pe cele dou` pie]e [i s` evite discriminarea

\ntre consumatorii de energie, atât \n privin]a

drepturilor, cât [i a obliga]iilor pe care le au. �

Consumul de gaze din România, \n anul 2009, este estimat la 13 miliarde metri
cubi, adic` exact cât reprezint` maximul de produc]ie intern` ce se poate realiza,
plus rezervele existente \n depozite.

160 dolari
pre]ul pe mia de metri cubi de gaze din
produc]ia na]ional`

400 dolari
pre]ul pe mia de metri cubi de gaze din
import (iarn` 2008/2009)

280 dolari
pre]ul pe mia de metri cubi de gaze din
import (toamn` 2009)

300 dolari
pre]ul pe mia de metri cubi de gaze din
import (estimare pentru ianuarie 2010)
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OPINIE

Cum aprecia]i c` va evolua pia]a mondial`  a

energiei \n raport cu evolu]ia economiei globale?

C.P.Pia]a energiei este o component` a

economiei globale [i nu poate evolua decât \n

aceea[i direc]ie cu aceasta. Vor exista, probabil, tensi-

uni \ntre produc`torii de energie [i consumatorii de

energie, dar aceste aspecte sunt reglate, de obicei,

prin cerere [i ofert` \n ringul bursier. Mai dificil va fi de

negociat \n plan politic, [i m` refer aici la Rusia, Iran [i

chiar China. Este dificil de anticipat, de exemplu, cum

va proceda Rusia cu livr`rile de gaze \n aceast` iarn`.

|n mod normal, exist` contracte de furnizare pe ter-

men lung, cu pre]uri prestabilite. Dar criza economic`

a afectat [i Rusia, iar premierul Vladimir Putin va \ncer-

ca s` acopere o parte din costurile crizei prin cre[terea

pre]ului gazelor. Aici intervin consumatorii europeni,

care au redus activitatea [i nu au consumat nici m`car

minimul din contract, ceea ce a f`cut ca Gazprom s`

amenin]e cu aplicarea de penalit`]i. |n ceea ce prive[te

China, economia este \n cre[tere, cererea de energie

urmeaz` aceea[i direc]ie, deci este posibil s`

influen]eze cota]iile energetice pe pia]a interna]ional`.

Iranul poate deveni anul viitor un juc`tor foarte impor-

tant pe pia]a energetic` interna]ional`, dac` va da

semne de stabilitate politic`.

Cum se justific` tendin]a de cre[tere a pre]urilor

pentru resursele energetice tradi]ionale – petrol,

gaze naturale, c`rbune – \n contextul crizei eco-

nomice globale?

C.P.Criza economic` a redus investi]iile \n sec-

torul energetic, \n special pe partea de explo-

rare pentru descoperirea de noi z`c`minte. Asta

\nseamn` epuizarea \ntr-un ritm mai alert a resurselor

existente [i, conform regulilor de pia]`, orice marf` mai

rar` e mai scump`. Aceast` regul` nu se prea aplic`

\ns` atunci când cererea pentru marfa respectiv` este

\n sc`dere. Acum se for]eaz` o cre[tere odat` cu

primele semne de revenire a economiilor bazate pe

activitate industrial`: SUA, Germania, Fran]a etc. Argu-

mentul pentru cei care for]eaz` cre[terea pre]ului este

cererea sporit` din partea Chinei [i a Indiei. Dar nu

cred c` pia]a energiei s-a stabilizat pe cre[tere, vom

mai asista la fluctua]ii pân` \n momentul \n care toate

]`rile cu consum mare de energie vor dep`[i criza.

Asta se poate \ntâmpla \ncepând cu a doua parte a

anului 2010. 

Este economia mondial` preg`tit` s` \nlocuiasc`

resursele energetice tradi]ionale cu surse de

energie regenerabil`?

C.P.Nu, nu este preg`tit` din punct de vedere

financiar, dar nici psihologic. Nu po]i transfor-

ma peste noapte un hidroenergetician \ntr-un monitor

al parcului eolian. Este nevoie de schimbare de mentali-

tate, de viziune. |n plus, energia din surse regenerabile

se ob]ine, cel pu]in pentru moment, cu investi]ii foarte

mari. Dac` vre]i, putem compara energia hidro cu cea

eolian`. O microhidrocentral` este de patru ori mai

ieftin` decât investi]ia necesar` pentru a ob]ine aceea[i

cantitate de energie eolian`. |n primul caz, ai probleme

dac` nu plou`, \n cel de-al doilea, ai probleme dac` nu

bate vântul. Trebuie g`site argumente solide pentru a

determina pe cineva s` fac` o investi]ie de patru ori mai

mare pentru a ob]ine acela[i produs. Abia \n momentul

\n care pre]urile la resursele energetice primare, despre

care vorbeam anterior, vor ajunge la pre]uri compara-

bile cu cele la care s-ar putea vinde energia eolian` sau

solar`, atunci oamenii vor fi interesa]i cu adev`rat de

aceast` alternativ`. Pân` atunci \ns`, un rol important 

\l au guvernele care pot sus]ine financiar [i logistic dez-

voltarea produc]iei de energie din resurse regenerabile. 

30

Pia]a resurselor energetice 
nu s-a stabilizat, vom mai avea 
fluctua]ii \n 2010
interviu de ANDREEA MURE{AN  foto ALBERTO BOLOCAN

P re]ul resurselor energetice primare a crescut spectaculos \n ultimul trimestru al anului
2009, de[i cererea nu d` semne reale de revigorare. Volumul de investi]ii \n explorare
a sc`zut anul acesta, iar pentru 2010 bugetele de investi]ii sunt prognozate la acela[i
nivel. Potrivit lui Carol Popa, jurnalist cu 14 ani de experien]` \n domeniul energetic –
a lucrat la Capital, Banii No[tri, a condus proiecte editoriale diverse, urmeaz` programul

MBA al Open University din UK –, nu ne putem a[tepta la modific`ri spectaculoase.  
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La ce evolu]ie a pre]urilor pentru energie ar trebui

s` ne a[tept`m \n 2010?

C.P. |n 2010, se vor trasa direc]iile pentru pia]a

energetic`. Produc`torii de energie au ace-

lea[i probleme pe care le are toat` industria mondi-

al`: sc`derea consumului. La prima vedere, asta ar

trebui s` conduc` la pre]uri mai mici. Dar pre]ul nu

poate fi coborât mai jos decât costurile de produc]ie.

Or, \n sistemul energetic pre]ul trebuie s` acopere [i

ani buni de cercetare, prospectare, explorare. |n plus,

reducerea consumului \nseamn` [i restructurare,

[omaj, conservarea capacit`]ilor de produc]ie neuti-

lizate. Astea, adunate, sunt tot costuri, care se

reg`sesc \n pre]ul energiei \ntr-o pondere mai mic`

decât dac` nu ar fi operate. Ceea ce \nseamn` c`

produc`torii de energie au tot interesul s` ridice

pre]ul la limita suportabilit`]ii economiei. De fapt,

asta se \ntâmpla de mai mul]i ani, dar pe cre[tere

economic`. Oricum, o cre[tere mai mare de 15% la

resursele energetice primare ar putea genera o nou`

reducere a cererii, iar asta nu doresc produc`torii. 

De cât timp va fi nevoie pentru ca economiile

]`rilor dezvoltate din Uniunea European` s` revin`

la nivelul anilor 2007-2008?

C.P.Cred c` \n urm`torii 2-3 ani nu vor mai fi

multe investi]ii pentru expansiune, companiile

se vor axa pe consolidarea pozi]iei, a brandului, a cotei

de pia]`. Cel pu]in \n Europa nu vor mai exista cre[teri

economice anuale de 4-5 procente, maximele vor

atinge 3% \n 2012. Ceea ce \nsemn` c` nivelul eco-

nomic din 2007 [i \nceputul lui 2008 va mai putea fi

atins dup` cel pu]in 8 ani de consolidare a economiei. 

Ce perspective are industria energetic` din Româ-

nia s` dep`[easc` perioada de criz` economic`?

C.P.Perspective exist` acolo unde exist` voin]`

politic`. |n România, \n multe cazuri, deciziile

politice privind sectorul energetic sunt adoptate con-

junctural. Crearea unor mastodon]i numi]i Companii

Energetice Na]ionale nu poate fi de folos nim`nui.

Pia]a energetic` din România are nevoie de libertate

pentru a func]iona dup` regula cererii [i a ofertei. �
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DIN CULISE

P
rognozele pentru anul 2009 indic` o

cre[tere economic` a Produsului Intern

Brut al Chinei de 9,5%. Conform datelor

B`ncii Mondiale, China a \nregistrat \n

2008 un PIB de 4.300 miliarde de dolari,

fa]` de 4.900 miliarde \n Japonia. Dar criza eco-

nomic` mondial` a lovit dramatic economia

japonez`, care \n 2009 va \nregistra o cre[tere esti-

mat` la 1% din PIB. Comparând cele dou` ritmuri

de cre[tere, China va deveni a doua economie la

nivel mondial, dup` SUA (cu un PIB de 14.200 mili -

arde dolari), \nainte de sfâr[itul anului 2011,

detronând Japonia dup` o perioad` de 40 de ani de

domina]ie economic` \n Asia. Dep`[irea Japoniei

de c`tre China „se va \ntâmpla, bine\n]eles, ca o

consecin]` a cre[terii rapide a economiei chineze [i

a relativei stagn`ri a celei japoneze“, men]ioneaz`

economistul Eric Fishwick, [eful cercet`rii econo -

mice de la CLSA Asia-Pacific Markets.

Astfel, la 30 de ani de la reformele lansate de Deng

Xiaoping, prin care s-a renun]at la socialismul eco-

nomic pentru a \mbr`]i[a capitalismul, rezultatele

acestei reforme vor oferi posibilitatea Partidului

Comunist din China, aflat la putere de 60 de ani, s`

de]in` noi mijloace de promovare a ideologiei 

mar xiste. 

Anali[tii consider` c` singurul motiv pentru care

Japonia mai este \nc` lider al economiilor din Asia

este faptul c` yenul japonez este o moned` mult

mai stabil` decât dolarul american. „Singurul factor

care decide dac` pozi]ia a doua mondial` revine

Chinei sau Japoniei este valoarea yenului. F`r` fac-

torul yen, China ar fi deja num`rul doi“, subliniaz`

Dong Tao, economist al Credit Suisse la Hong Kong.

|n timp ce yuanul, moneda chinez`, urmeaz` \ntoc-

mai evolu]ia dolarului, yenul japonez s-a men]inut

mereu la un curs de schimb ridicat \n raport cu

moneda american`, fiind considerat` o moned` de

refugiu \n perioad` de criz`. 

Politica monetar` a guvernului japonez nu este \ns`

\mp`rt`[it` de industria[ii exportatori niponi, care

pierd \n fiecare an \n momentul repatrierii profi-

turilor. |n plus, recesiunea economic` i-a \mpins pe

ace[tia \n aceea[i capcan` \n care au intrat [i com-

paniile multina]ionale americane sau europene \n

anii ’90, când a fost \nregistrat boomul \n vânzarea

bunurilor de larg consum sub m`rci consacrate, dar

cu componente fabricate \n China [i Vietnam. Pen-

tru reducerea costurilor, industria[ii niponi au dez-

voltat \n ultimii 3 ani o adev`rat` linie comercial`

pe ruta Hong Kong-Tokio pentru o serie de compo-

nente care pân` atunci erau produse \n mod

obi[nuit \n Japonia. Numai industria auto nipon` a

\nregistrat o cre[tere a schimburilor comerciale cu

China de 73,4% \n ultimii trei ani, \n condi]iile \n

care produc]ia auto a  crescut cu numai 7,3%.
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Hong Kong 
capitala detron`rii Japoniei
China se preg`te[te s` detroneze Japonia de pe pozi]ia de lider al economiilor din Asia [i s` ocupe locul doi 

\n topul economiilor mondiale,  cel mai târziu la sfâr[itul anului 2011. Criza economic` a reorientat consumul, 

de la calitatea impecabil` a produselor japoneze c`tre pre]urile mici ale produselor chineze[ti. Cheia acestei

evolu]ii spectaculoase are sediul \n Hong Kong, centrul financiar al Asiei, locul unde politica monetar` a

Japoniei duce confruntarea final` cu for]a de munc` ieftin` din China.

text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

TOYOO GYOHTEN
Consilier la Ministerul de
Finan]e din Japonia

Un calcul simplu arat` c` \i va lua
Chinei 30 de ani pentru a atinge
nivelul PIB pe locuitor din Singa-
pore sau Japonia, care se situeaz`
\n jurul a 40.000 de dolari.



R~ZBOIUL ECONOMIC DIN CULISE

Toyoo Gyohten, consilier la Ministerul de Finan]e din

Japonia, semnaleaz` c` \n acest moment China, cu

1,3 miliarde de locuitori, este mult \n urm` \n ceea

ce prive[te gradul de dezvoltare, cu un nivel al PIB

pe cap de locuitor de sub 4.000 dolari. „Un calcul

simplu arat` c` \i va lua Chinei 30 de ani pentru a

atinge nivelul PIB pe locuitor din Singapore sau

Japonia, care se situeaz` \n jurul a 40.000 de

dolari“, explic` Gyohten. Acesta sus]ine c` urcarea

Chinei pe a doua pozi]ie mondial` \n ceea ce

prive[te valoarea PIB va fi doar o chestiune „mai

degrab` simbolic`“ [i de importan]` politic`, atât pe

plan intern, legitimând conducerea comunist`, cât

[i pe plan interna]ional, unde Beijingul ar putea

pretinde un rol mai important \n cadrul unor

institu]ii mondiale precum Fondul Monetar

Interna]ional (FMI).

Ce se va \ntâmpla \ns` dup` ce economia mondial`

va reveni pe cre[tere? Dac` politica monetar` a SUA

va indica necesitatea \nt`ririi dolarului american \n

raport cu euro [i cu yenul japonez, China va avea de

dou` ori de câ[tigat. Pe de o parte, \nt`rirea dolaru-

lui ar sl`bi influen]a yenului \n centrul financiar Hong

Kong [i, implicit, puterea financiar` a Japoniei pe

pia]a asiatic`. Pe de alt` parte, resursele energetice

de care va avea nevoie China pentru a sus]ine ritmul

cre[terii economice sunt cuantificate \n moned`

american`, iar yuanul chinez are o evolu]ie

compara tiv` cu dolarul. Asta \nseamn` c` efectele

negative se vor resim]i tot \n Japonia, indiferent de

evolu]ia pre]urilor pentru aceste resurse energetice.

Politica economic` a guvernului Chinei va da roade

[i \n acest caz. „|ncrederea \n politica economic` a

guvernului chinez nu a fost niciodat` atât de ridi-

cat`. Politica de contracarare a crizei economice a

fost o mare reu[it`, cel pu]in \n ceea ce prive[te

nevoia de a ob]ine o cre[tere economic` ridicat`.

Dep`[irea Japoniei ar fi considerat` ca o justificare

a acestei politici“, consider` economistul Eric Fish-

wick, [eful cercet`rii economice de la CLSA Asia-

Pacific Markets. �
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Dac` politica monetar` a SUA
va indica necesitatea \nt`ririi
dolarului american \n raport cu
euro [i cu yenul japonez, China
va avea de dou` ori de câ[tigat.
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RESURSE

S ucursala francez` a GDF SUEZ a

anun]at la sfâr[itul lui octombrie

c` a ajuns la o \n]elegere cu

autorit`]ile belgiene \n ceea ce

prive[te solu]ionarea unei dispute ce a

\ngreunat rela]iile dintre guvernul bel-

gian [i cel mai mare produc`tor local

de energie. GDF SUEZ, care opereaz`

ambele sta]ii de energie nuclear` din

Belgia, va investi 500 milioane euro \n

energie regenerabil`, cum ar fi energia

eolian` [i solar`. Investi]ia, ce va fi

finan]at` de sucursala belgian` a GDF

SUEZ,  Electrabel, va fi f`cut` \n

perioada 2010-2015. GDF SUEZ a fost

de acord s` pl`teasc` guvernului bel-

gian \ntre 215 [i 245 milioane euro \n

perioada 2010-2014 pentru recrutarea

a 10.000 de oameni [i s` fac` investi]ii

„semnificative“ \n cercetare, \n special

\n captarea [i depozitarea de carbon.

Belgia nu are resurse alternative de

energie pentru a \nlocui energia

nuclear`, care \nsumeaz` 55% din con-

sumul de energie. �

GDF SUEZ investe[te 500 milioane euro \n
energie regenerabil` \n Belgia

EDF se preg`te[te pentru
cre[terea cererii

EDF – cel mai mare ge -

nerator de electricitate

din Europa – este pre-

sat de guvernul francez

s` m`reasc` num`rul

de reactoare nucleare

pentru a reduce depen-

den]a de importuri. EDF

trebuie „s` creasc` rata

de disponibilitate“ a reactoarelor, a declarat mini -

strul francez al Energiei [i Mediului, Jean-Louis Bor-

loo. EDF, GDF SUEZ [i al]i furnizori de utilit`]i pot

importa energie \n urm`toarele 3 luni. EDF, opera-

torul celor 58 de reactoare nucleare ale Fran]ei, [i-a

crescut dependen]a de importurile de energie pen-

tru a satisface cererea de vârf \n timpul rece [i \n

cazul varia]iilor de c`ldur`. �

Rusia avertizeaz` Europa

Premierul rus Vladimir Putin a avertizat duminic`

Uniunea European` c` exist` riscul ca tranzitul

de gaz rusesc via Ucraina s` fie perturbat \n

urm`toarea perioad`, deoarece Kievul \ntârzie s`

\[i pl`teasc` facturile, scrie presa interna]ional`.

Fostul pre[edinte rus este convins c` Ucraina are

banii necesari achit`rii facturilor de gaz, datorit`

creditului acordat de Fondul Monetar Interna]i -

onal, de 10,6 miliarde de dolari. Conflictul 

gazului ruso-ucrainean izbucne[te cu 

regularitate \n fiecare iarn`, \ncepând din 2004.

Un sfert din gazul consumat de Europa provine

din Rusia, din care 80% tranziteaz` Ucraina. �

UE reduce consumul 
de energie cu 20%

Obiectivul de reducere cu 20% a consumului de

energie \n statele membre ale UE pân` \n 2020

ar putea deveni obligatoriu, potrivit unui proiect

publicat de cotidianul specializat \n probleme

europene Europolitique, citat de AFP. Comisia

European` se preg`te[te s` propun` „obiective

cu caracter constrângator \n materie de efi-

cien]` energetic`, \n conformitate cu ]inta con-

venit`, de 20%“. Un e[ec \n atingerea acestei

]inte pune \n pericol [i reducerea vizat` a emi -

siilor de gaze cu efect de ser`. �

GDF SUEZ va produce energie
nuclear` \n Marea Britanie

U n consor]iu condus de GDF SUEZ [i-a anun]at inten]ia de

construi o sta]ie de energie nuclear` pe ]`rmul M`rii Irlan-

dei. Consor]iul, format din GDF SUEZ, Iberdrola [i Scottish

and Southern Energy, a achizi]ionat deja Sellafield o sta]ie de

energie nuclear` din Marea Britanie aflat` \n stadiu de deza-

fectare. Reprezentan]ii consor]iului spun c` Marea Britanie are

nevoie de „investi]ii semnificative“ pentru a reu[i s` \nlocuiasc`

toate sta]iile de energie nuclear` [i cele pe baz` de c`rbuni ce

sunt aproape dezafectate. Paul Rorive, senior vicepre[edinte al

divizei nucleare a GDF SUEZ, spune c` achizi]ionarea Sellafield

confirm` ambi]iile companiei de a juca un rol major \n revigorarea

produc]iei mondiale de energie nuclear`, energie capabil` s` pro-

tejeze resursele neregenerabile [i, implicit, mediul. Reprezentan]ii

consor]iului spun c` se lucreaz` deocamdat` la proiectarea

viitoarei sta]ii nucleare, ce va avea o capacitate energetic` de

pân` la 3,6 GW. Lucr`rile de construc]ie vor demara \n 2015. �
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N
oile stan-

darde de efi-

cientizare a

consumului

de energie

electric`,

impuse de

ultimele reglemenet`ri ale

Comisiei Europene, vor duce

\n aproximativ zece ani la

economisiri de electricitate

de peste 190TWh, cam 

cât consum` \n prezent,

cumulat, Austria cu Suedia.

Consumul de electricitate la

nivelul b`trânului continent se

va traduce prin „\nverzirea“

semnificativ` a consumului

casnic, concomitent cu efici-

entizarea energetic` a

cl`dirilor. Nici domeniul indus-

trial nu a fost uitat. |n urm` -

torii ani, pe interiorul Uniunii

Europene nu va mai fi comer-

cializat niciun motor industrial

vechi cu un consum de ener -

gie mare. 

ECHIPAMENTE

CU CONSUM REDUS

Reglement`rile  privitoare la

consumul casnic sunt m`suri

de implementare a directivei

europene a ecodesignului,

care permite Comisiei s` sta-

bileasc` standarde de efi-

cien]` minim` pentru pro-

dusele care utilizeaz` energie.

„Acest pachet este un punct

de reper pe calea de atingere

a obiectivelor noastre de efi-

cien]` energetic`, schimb`ri

climatice [i recuperare eco-

nomic`“, a spus comisarul

pentru Energie, Andris Pieb -

algs. Noile reglement`ri vor

permite accesul pe pia]`

numai celor mai eficiente tele-

vizoare [i frigidere. Potrivit

Comisiei, clien]ii companiilor

de electricitate vor economisi

astfel 30 TWh de electricitate,

anual, pân` \n 2020. Noile

reguli din domeniul

motoarelor industriale nu mai

permit punerea pe pia]` a

produselor ineficiente,

\ncepând cu 2011. Motoarele

mari vor trebui s` ating` o 

eficien]` \nalt` pân` \n 2015,

toate celelalte motoare

urmând s` se supun` regulii

pân` \n 2017. Ca alternativ`,

motoarele pot fi echipate cu

„variatoare de vitez`“, care

ajusteaz` puterea \n func]ie

de nevoile reale, astfel \ncât

s` nu func]ioneze tot timpul la

capacitate maxim`.

EFICIENTIZAREA 

ENERGETIC~ A CL~DIRILOR 

Cl`dirile reprezint` 40% din

consumul total de energie \n

UE. Reducerea consumului de

energie [i utilizarea energiei

din surse regenerabile \n sec-

torul cl`dirilor constituie o

component` important` a

m`surilor necesare pentru

reducerea dependen]ei ener-

getice a UE [i a emisiilor de

gaze cu efect de ser`. Con-

sumul moderat de energie va

fi sus]inut din plin [i de pro-

gramul de eficietizare ener-

getic` a cl`dirilor. Astfel,

\ncepând cu 31 decembrie

2018, toate cl`dirile trebuie

s` produc` aceea[i energie

pe care o consum`.

„Poten]ialul cl`dirilor de a

consuma mai pu]in` energie

[i de a produce energie

regenerabil` este imens“, a

declarat Arianna Vitali Rosci-

ni, responsabil WWF de Po -

litici Europene. „Promovarea

eficien]ei energetice este o

strategie extrem de benefic`

pentru Europa. Prin imple-

mentarea m`surilor de efi-

cien]` energetic` se

\mbun`t`]e[te securitatea

energetic`, se reduc emisiile

de gaze, se \ncurajeaz` dez-

voltarea tehnologic` [i se

creeaz` noi locuri de munc`“,

a ad`ugat Vitali Roscini. Parla-

mentarii europeni a[teapt`

\ns` ca noua directiv` adop-

tat` s` se bucure de o mai

bun` finan]are a sectorului.

Standardele de performan]`

Noile m`suri 
legislative europene 
scad consumul de energie

De la consumul ener-
getic industrial [i pân`
la cel casnic, cumulate
cu o eficien]` ener-
getic` sporit` a
cl`dirilor, administra]ia
UE sper` s` ating`
niveluri mari de
economisire a electri -
cit`]ii, prin recentele
reglement`ri adoptate
la nivelul Comisiei
Europene.

text BOGDAN POPESCU  foto SHUTTERSTOCK



energetic` minim` vor fi sta-

bilite de statele membre, \ns`

Comisia va elabora, pân` la

31 martie 2010, o metodolo-

gie comun` pentru calcularea

performan]ei energetice a

cl`dirilor. „Propunerea de

modificare a directivei privind

eficien]a energetic` a

cl`dirilor este una dintre cele

mai importante m`suri pe

care Parlamentul le-a adoptat,

atât pentru cre[terea calit`]ii

vie]ii cet`]enilor europeni, cât

[i pentru redresarea economi -

c` a Uniunii. Cet`]enii

europeni a[teapt` ac]iuni [i

solu]ii concrete la problemele

[i nevoile foarte concrete pe

care ace[tia le au“, sus]inea,

\n momentul dezbaterilor par-

lamentare europene, rapor-

toarea PE, Silvia-Adriana

}ic`u, ini]iatoarea proiectuIui

de lege. Reprezentanta PE

sus]ine faptul c` noile regle-

ment`ri reprezint` un

poten]ial foarte mare pentru

crearea de noi locuri de

munc` – aproximativ 500.000

de locuri de munc`, la nivel

european, cu implica]ii

majore pe pie]ele regionale 

[i na]ionale ale for]ei de

munc`.

SOLU}IILE FINANCIARE

|n ultimii ani, s-a \nregistrat o

cre[tere a num`rului de sis-

teme de climatizare \n ]`rile

Europei. Aceasta creeaz`

probleme considerabile la

orele de vârf energetic, deter-

minând cre[terea costului

electricit`]ii [i dezechilibrarea

balan]ei energetice \n toate

statele membre. Performan]a

energetic` a cl`dirilor exis-

tente poate fi atins` numai

dac` se efectueaz` lucr`ri

majore de renovare. Potrivit

deputa]ilor europeni, defini]ia

„lucr`rilor de renovare

major`“ se refer` la moder -

nizarea a mai mult de 25% din

suprafa]a cl`dirii, iar costurile

totale ale renov`rii reprezint`

cel pu]in 20% din valoarea

cl`dirii. Raportoarea PE pen-

tru modificarea directivei

privind performan]a ener-

getic` a cl`dirilor, Silvia-Adri-
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ana }ic`u, sus]ine c` finan]area eficientiz`rii

energetice a cl`dirilor este vital`. Crearea unui

Fond European pentru Eficien]` Energetic` [i

Energii Regenerabile, care s` asigure mobi-

lizarea de capital public [i privat pentru

realizarea proiectelor din domeniu \n perioada

2010-2020, va reprezenta un mare pas

\nainte. „Cet`]enii europeni nu ar mai fi astfel

obliga]i s` suporte singuri toate costurile mo -

derniz`rii energetice a cl`dirilor. |n acest sens,

Parlamentul European a hot`rât s` solicite

statelor membre s` elaboreze, pân` la 30 iu -

nie 2011,  planuri na]ionale \n care s` se sta-

bileasc` mijloacele financiare pentru \mbu -

n`t`]irea eficien]ei energetice a cl`dirilor, cum

ar fi creditele cu dobând` redus` sau stimu-

lentele fiscale. Mai mult, din partea Comisiei

Europeane se a[teapt` propuneri privind

modalitatea \nfiin]`rii, pân` \n 2014, a unui

Fond pentru Eficien]` Energetic`, finan]at de

bugetul comunitar, Banca European` de

Investi]ii (BEI) [i statele membre, \n vederea

promov`rii investi]iilor publice [i private \n

proiecte care s` sporeasc` eficien]a ener-

getic` a cl`dirilor. O alt` solu]ie pentru spri-

jinirea finan]`rii programului ar fi aceea a

major`rii semnificative a sumei maxime ce

poate fi alocat` din Fondul European de Dez-

voltare Regional` (FEDER), precum [i redu -

cerea Taxei pe Valoare Adaugat` (TVA) pentru

bunuri [i servicii legate de eficien]a energetic`

[i energii regenerabile. �

Reglement`ri de ultim` or`

Pachetul legislativ adoptat de CE privind

proiectarea ecologic` aplicabil` motoarelor

electrice, pompelor de circula]ie, televizoarelor

[i combinelor frigorifice va permite economii

anuale de 190 TWh pân` \n 2020, dintre care:

� 135 TWh: economie realizat` prin aplicarea

regulamentului referitor la variatoarele de vitez`;

� 25 TWh: economie realizat` prin aplicarea

regulamentului referitor la pompele de circula]ie

„inteligente“;

� 30 TWh: economie realizat` prin aplicarea

regulamentului referitor la ameliorarea proiect`rii

televizoarelor (inclusiv a celor cu plasm`) [i a

frigiderelor/congelatoarelor.

SILVIA-ADRIANA }IC~U
Raportor Parlamentul European

Propunerea de modificare a directivei
privind eficien]a energetic` a cl`dirilor
este una dintre cele mai importante m`suri
adoptate de Parlamentul European.
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S
unt extrem de pu]ine locuri

unde s` nu se foloseasc`

m`car unul dintre produsele

marii companii americane.

Lucru valabil \n \ntreaga lume,

c`ci gama variat` de

schimb`tori de ioni acoper`

necesit`]ile clien]ilor de pe toate cele cinci

continente – de la domenii industriale de vârf,

ce folosesc ultratehnologii de ultim` or`, cum

este cel nuclear, aeronautic, al navelor

spa]iale, domeniul energetic, al com-

bustibililor, al recuper`rii de metale pre]ioase

sau cel farmaceutic, pân` la utiliz`ri comune

de care beneficiem zi de zi, f`r` s` [tim c`

acolo este [i aportul r`[inilor schimb`toare de

ioni produse la uzina Purolite din Victoria. Este

cazul produselor folosite la demineralizarea

apei, inclusiv a apei de uz alimentar, la

dedurizarea apei [i a altor fluide, la filtrarea [i

procesarea aerului, protec]ia mediului prin

tratarea \n sta]ii de epurare a apelor industri-

ale uzate [i multe altele. Uzina din Victoria a

ajuns ast`zi la o dezvoltare de invidiat, fiind la

ora actual` unicul produc`tor de schimb`tori

de ioni de pe pia]a româneasc` [i având 90%

din produc]ie destinat` exportului. Perfor-

man]ele Purolite România sunt, \n totalitate,

opera unui management extrem de inteligent,

al unei politici de inovare [i retehnologizare de

top [i al supraspecializ`rii echipei de ingineri [i

chimi[ti conduse de domnul Rajesh Kumar,

directorul general al companiei. 

UNIC |N ROMÂNIA

„La nivel mondial, Purolite este al doilea mare

produc`tor de r`[ini schimb`toare de ioni

cationici [i anionici [i de absorbante pentru

toate domeniile de activitate. Compania ame -

rican`, singura specializat` exclusiv \n produse

[i unit`]i schimb`toare de ioni, are baze de

produc]ie r`spândite astfel \ncât s` acopere

pie]ele marilor zone geografice ale globului:

uzina-mam` din Statele Unite, din Philadel-

phia, locul de origine a companiei, uzina de

aici, din ora[ul Victoria, cea din Hangzhou,

China, ini]ial un joint-venture cu cea mai puter-

nic` uzin` de produse chimice asiatic`, ce a

devenit apoi Purolite China, cu ac]ionariat

american. |n afara capacit`]ilor de produc]ie,

Este singura companie din lume specia -
lizat` \n exclusivitate pe inovarea [i pro-
ducerea de r`[ini schimb`toare de ioni.
A \nceput s` deruleze o mare investi]ie
\n România, \n 1995, deschizând o uzin`
\n ora[ul Victoria, jude]ul Bra[ov, care a
reu[it s` devin` o unitate-cheie, lider al
Grupului Purolite, prin rentabilitatea
asigurat`, investi]ii [i proiecte de cer -
cetare de amploare.

Purolite – gigantul 
american din România

text ADRIAN C|L}AN 
foto ADRIAN C|L}AN, PUROLITE



Grupul Purolite are cinci baze de cercetare

tehnologic` puternice \n România, SUA, Rusia,

Marea Britanie [i China [i a dezvoltat o re]ea

de 42 de reprezentan]e de vânz`ri [i rela]ii cu

clien]ii, pe cinci continente“, explic` domnul

Kumar. „Cercet`rile companiei sunt orientate

pe trei direc]ii: perfec]ionarea produselor exis-

tente, descoperirea, dezvoltarea [i punerea pe

pia]` de noi produse pentru aplica]iile exis-

tente [i identificarea de noi aplica]ii pentru

care s` cre`m tehnologii-cheie“, completeaz`

directorul general al Purolite România. Con-

ceptul dezvoltat de Purolite pune accentul pe

serviciile complete, \ncepând cu cercetarea [i

dezvoltarea de noi produse, conform

cerin]elor pie]ii, cu fabricarea r`[inilor \n uzina

proprie [i terminând cu service-ul, consuma-

bilele [i consultan]a pentru unit`]ile

schimb`toare de ioni. Gra]ie unei echipe omo-

gene de exper]i \n domeniu [i upgrade-ului

continuu al capacit`]ilor de produc]ie [i de

inovare, compania acoper` cel mai larg dome-

niu de aplica]ii la nivel mondial: alimenta]ie,

procesarea b`uturilor, hidrometalurgie,

petrochimie, industrie farmaceutic`, fibre

polimerice [i celulozice, producerea de zah`r

[i \nlocuitori, de ap` \nalt purificat` [i de ap`

potabil`, industria de ap`rare [i cea nuclear`. 

INVESTI}II CU B~TAIE LUNG~ 

Primul pas al investi]iei americane la Victoria

a fost f`cut curând dup` 1990, odat` cu priva-

tizarea fostului combinat chimic, [i a fost pri -

vit ca o [ans` de salvare pentru o zon`

monoindustrializat` [i pentru locuitorii

ora[ului sau cei din satele concentrate la 

limita dintre jude]ele Sibiu [i Bra[ov,

amenin]a]i de disponibiliz`rile masive. Ini]ial,

derularea investi]iei a constat \n asocierea cu

Viromet, dup` care Purolite \[i construie[te, \n

1995, propria uzin` ultramodern` produ c` -

toare de r`[ini schimb`toare de ioni, capaci-

tate ce a intrat \n produc]ie \n octombrie 1997

sub numele de Purolite România SRL. Uzina a

fost modernizat` \n \ntregime [i s-a \nceput

dezvoltarea ei, a halelor de depozitare [i a tan-

curilor de stocare. A urmat introducerea unei

linii de produc]ie, ale c`rei  tehnologii situeaz`

compania Purolite pe locul al doilea \n Europa,

apoi modernizarea sta]iei de epurare a apelor

industriale, \mpreun` cu colaboratorul nostru,

S.C. Viromet S.A., precum [i implementarea

unui sistem computerizat unic \n România,

care monitorizeaz` continuu \ntregul proces

de fabricare, calitatea aerului [i apei folosite,

ca [i filtrarea la milionime de parte (PPM) a

substan]elor rezultate \n urma procesului

tehnologic. „Toate investi]iile f`cute \n Româ-

nia au dep`[it 66 de milioane de dolari, dintre

care mai mult de trei milioane au fost investi]ii

pentru protec]ia mediului. Vom extinde [i vom

perfec]iona sistemele de la sta]ia de epurare,

astfel \ncât \n 2014 s` avem cea mai avansat`

capacitate de filtrare [i protec]ie a mediului

din ]ar` [i, poate, din Europa. Socie tatea

Purolite a ob]inut, \n anul 2006, Autori za]ia

Integrat` de Mediu (AIM), emis` de Agen]ia

pentru Protec]ia Mediului Sibiu, pentru

unit`]ile noastre de ob]inere a r`[inilor

schimb`toare de ioni. |n plus, toate r`[inile

produse la noi au fost evaluate [i sunt \nregi -

strate conform cu noile reglement`ri

europene REACH (Registration, Evaluation

and Authorization of Chemicals) din decem-

brie 2008, [i au primit certificarea ISO 9001.

Toat` gama noastr` de ingredien]i activi far-

maceutici este aprobat` de Comisia Medica-

mentului din SUA (FDA) [i are auto riza]ie de

fabricare European Union Good Medical Prac-

tice (GMP)“, adaug` domnul Rajesh Kumar.    

UN MANGEMENT REMARCABIL

Rajesh Kumar, directorul general al Purolite

România din ianuarie 2006, originar din India,

este c`s`torit [i are doi copii, iar familia sa l-a

urmat \n România; unul din copii merge la

[coal` chiar aici, \n ora[ul Victoria. Este ingi -

ner chimist, a absolvit cursurile The Indian

Institute of Technology, iar dup` absolvire a

lucrat vreme de [apte ani \n domeniul

tehnologiilor chimice avansate, la ICI, [i apoi,

timp de 6 ani, \n industria alimentar` [i far-

maceutic`, \nainte de a se al`tura firmei

Purolite. Dup` venirea la conducerea Purolite

România, [i-a implementat concep]ia mana-

gerial` deschis`, transpa rent`, cu orientare

exclusiv c`tre client [i care a urm`rit

cre[terea productivit`]ii. Prin redesenarea

fluxurilor tehnologice [i g`sirea de solu]ii

novatoare, a reu[it cre[terea productivit`]ii

cu peste 30 de procente [i  diversificarea

gamei de produse. �
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Repere pe drumul succesului 

1982Se \nfiin]eaz` \n Statele Unite Compania

Purolite.

1983 Purolite deschide \n Philadeliphia, Pen -

nsylvania, prima uzin` de producere primar` a

schimb`torilor cationici, catalizatorilor [i r`[inilor

pentru ob]inerea de ap` ultrapurificat` [i dezin-

fectarea apei potabile.

1984 Odat` cu achizi]ionarea unei unit`]i de

schimbare a ionilor \n South Wales, Marea Britanie,

Purolite devine unul dintre cei mai importan]i

juc`tori pe pia]a interna]ional` a r`[inilor

schimb`toare de ioni [i a absorbantelor.

1990 Se perfecteaz` parteneriatul comun \ntre

Purolite SUA [i Viromet România (fostul Combinat

Chimic Victoria) pentru \nfiin]area societ`]ii

româno-americane Virolite SA. 

1995 Virolite SA devine societate cu capital

exclusiv american [i \[i schimb` denumirea \n Puro-

lite România SA, fiind a treia loca]ie industrial`

aleas` pentru producerea r`[inilor schimb`toare de

ioni din patrimoniul companiei-mam`.

1995 Purolite demareaz` un parteneriat cu una

dintre cele mai mari capacit`]i de producere de

r`[ini schimb`toare de ioni din China, Zhengguang

Chemical Company.

1996 Uzina din China trece \n patrimoniul exclu-

siv al Purolite SUA [i \[i deschide por]ile sub numele

de Purolite China. 

1997 Uzina Purolite din ora[ul Victoria intr` \n

produc]ie dup` un amplu proces de retehnologizare,

modernizare [i protec]ie a mediului, producând o

gam` larg` de r`[ini schimb`toare de ioni [i de pro-

duse farmaceutice aprobate de FDA. 

2006 Domnul Rajesh Kumar este numit director

general al Purolite România [i \ncepe un amplu pro-

ces de rentabilizare a unit`]ii [i de extindere a

re]elei de clien]i [i de produse.  

peste 50 
de milioane dolari investi]i
\n dezvoltare

peste 500 
de produse \n portofoliu

3 
uzine \n \ntreaga lume

5
centre de cercetare

42 
de oficii de vânz`ri pe 
cinci continente  
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P urolite inten]ioneaz`

realizarea unui parteneri-

at cu GDF SUEZ Energy

România pentru imple-

mentarea unei centrale ter-

mice de cogenerare \n cadrul

uzinei din ora[ul Victoria. Cen-

trala \n cogenerare va folosi

cele 20 de tone de aburi  (rezul-

tate din procesele de fabrica]ie

a r`[inilor schimb`toare de ioni

produse la Purolite) pentru

genera rea de energie termic` [i

electric`. Ini]iativa va permite

sc`derea serioas` a cheltuielilor

cu energia electric` [i cre[terea

eficien]ei energetice a compa -

niei [i, implicit, dirijarea profi-

turilor c`tre cercetarea de noi

produse. �

Purolite inten]ioneaz` s` construiasc` o central` de cogenerare

Purolite \n lupta contra
virusului AH1N11

Gama l`rgit` a Purolite include, pe lâng` sub-

stan]ele componente ale celebrelor filtre Britta,

pe lâng` ultrapurificatoarele de ap` folosite la

fabricarea cipurilor IT, [i componente de filtrare

a microparticulelor (viru[i [i germeni). Acestea

sunt folosite chiar \n acest moment la fabricarea

m`[tilor ultraperformante menite s` ne prote-

jeze de virusul gripal de tip AH1N1 [i care se vor

lansa pe pia]` foarte curând. �

Tehnologii de ultim` or` 
anun]ate de Purolite

C ele mai recente inova]ii ale Companiei Purolite includ: r`[ini

schimb`toare de ioni pentru extrac]ia [i purificarea uraniu-

lui; tratamente novatoare ce permit eliminarea din apa

potabil` pân` la nivel micronic a particulelor de arsenic, perclo-

rat, nitra]i [i fluoride; absorban]i pentru eliminarea pesticidelor [i

solven]ilor organici din apa de b`ut, cu sistemele Hypersol

Macronet, [i aplica]iile Purolite PD206 pentru unit`]i de purificare

a biocombustibililor diesel; tehnologia ultranovatoare de regene -

rare Shallow Shell Technology (SST), de ultim` or`. {i ultima, dar

nu cea de pe urm`, tehnologia A555 Type III, ce permite cre[ te -

rea cu trei ani a capacit`]ii de exploatare a r`[inilor schimb` -

toare de anioni folosite \n centralele termice or`[ene[ti, \n con -

di]ii absolut sigure pentru mediu. �
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         EUROPEI {I ESTE IMPORTANT S~ SE ASIGURE FURNIZAREA PE TERMEN

Cât de dificil` a fost adaptarea la pia]a energetic` bri-

tanic`, dup` experien]a cu pia]a româneasc`?

M.H.O molecul` de gaz natural este la fel \n toate

]`rile lumii, ca [i a[tept`rile clien]ilor, sta]ia de

comprimare [i a[a mai departe. A[a c` toate pie]ele ener-

getice sunt la fel, [i asta face ca schimbarea de la o ]ar`

european` la o alt` ]ar` european` s` fie relativ simpl`.

Cât de mari sunt diferen]ele \ntre cele dou` pie]e?

Care sunt aceste diferen]e?

M.H.F`r` \ndoial`, exist` câteva diferen]e-cheie \ntre

pie]e, dar dou` dintre ele sunt, probabil, cele mai

importante. Prima vizeaz` sistemul legal de reglement`ri,

care \nc` este foarte diferit de la o ]ar` la alta; felul \n care

sunt stabilite tarifele/pre]urile. A[ spune c`, \n Regatul

La 41 de ani, Marc Hirt a acumulat experien]` pe toate categoriile de pie]e
energetice din Europa. Absolvent al L’École Polytechnique Paris ({coala
Politehnic` de Drumuri [i Poduri, Paris, una dintre cele mai prestigioase
institu]ii de \nv`]`mânt superior din Fran]a), Marc Hirt a fost mai \ntâi
responsabil de opera]iunile Gaz de France din Rusia, apoi a devenit direc-
tor general adjunct la Distrigaz Sud, responsabil cu activit`]i comerciale. 
De doi ani, ocup` pozi]ia de CEO al GDF SUEZ Energy UK.

EXPERIEN}ELE INTERNA}IONALE {I

interviu realizat de CAROL POPA
foto © GDF SUEZ Energy

AL ROMÂNIEI

VIITORUL
ENERGETIC
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Unit, pia]a este, din aceast` perspectiv`, mult mai matur`,

[i nu mai exist` tarife de comercializare, dar furnizorii \[i

fixeaz` propriile pre]uri chiar [i pentru pia]a consumatorilor

casnici. Legiuitorul este prezent numai pentru a se asigura

c` func]ioneaz` eficient competi]ia. 

Cea de-a doua diferen]` major` const` \n concentra]ia de

furnizori de gaz. |n UK, exist` peste o sut` de produc`tori

locali de gaz [i petrol [i interconexiuni cu alte pie]e [i surse

pentru gaze de import sau prin terminale LNG. Din acest

punct de vedere, num`rul furnizorilor [i al posibilit`]ilor de

import \n România este mult mai limitat.

Cum a]i descrie pia]a energetic` din România \n com-

para]ie cu alte pie]e europene?

M.H.Este o pia]` foarte competitiv` pentru consuma-

torii medii [i mari de energie, mai competitiv`

decât alte pie]e europene. La urma urmelor, competi]ia

este \nc` limitat`, probabil datorit` istoriei. Pia]a este \nc`,

din nefericire, pu]in nesigur` din punctul de vedere al secu-

rit`]ii furniz`rii [i \nc` mai sunt multe de f`cut \n dez-

voltarea stoc`rii [i interconect`rii, ca [i \n infrastructur`,

dar semnalul de pre] corect ar trebui s` impulsioneze

investi]iile \n aceste domenii.

Dup` p`rerea dvs., care este cea mai bun` cale de dez-

voltare a GDF SUEZ \n România pentru a ob]ine avantaj

\n competi]ie pe pia]a local`?

M.H.GDF SUEZ Energy România este deja foarte bine

plasat` \n peisajul competitiv, multe s-au f`cut

deja, astfel \ncât clientul s` fie pus \n centrul preocup`rilor

companiei [i s` se asigure c` sunt propuse cele mai bune

solu]ii clientului. Mai sunt multe de f`cut mai ales din punc-

tul de vedere al \n]elegerii nevoilor consumatorilor din toate

segmentele, ca [i al dezvolt`rii de solu]ii care chiar s`

\nsemne ceva pentru ei – este o pro blem`-cheie.

Strategia energetic` pe termen lung a României (pân`

\n 2010) a fost elaborat` \n 2006-2007. Au avut opera-

torii principali de pe pia]a energiei (printre care [i GDF

SUEZ Energy România) vreo contribu]ie la aceast`

strategie sau a fost doar un concept politic?

M.H.Energia este mereu un element-cheie pentru

economia [i competitivitatea dintr-o ]ar`: exist`

\n toate ]`rile din lume o dimensiune politic`, [i asta este

normal. Contribu]iile operatorilor principali au fost cerute la

momentul respectiv. Totu[i, \nc` de atunci, turnura eco-

nomic` a avut un impact semnificativ [i probabil c`, acum,

este necesar ca strategia s` fie revizuit`, \n lumina situa]iei

economice mondiale actuale.

|n mediul politic românesc sunt discu]ii despre inde-

penden]a fa]` de gazul rusesc. Este aceasta o pro -

blem` real` sau doar o miz` politic`?

M.H.Gre[eala este s` opui dou` abord`ri: Rusia este,

de mult timp, furnizorul de n`dejde al Europei [i

este important s` se asigure furnizarea pe termen lung din

Rusia pe baze corecte economic. |n acela[i timp, este de

asemenea necesar s` se promoveze surse alternative.

Ambele – pentru a cre[te securitatea furniz`rii (dac` vreun

incident major se \ntâmpl` la vreo conduct`, este impor-

LUNG DIN RUSIA PE BAZE CORECTE ECONOMIC. |N ACELA{I TIMP, ESTE           

Este, probabil, nevoie ca strategia 
energetic` a României s` fie revizuit`.

44



45

tant s` existe posibilitatea s` treci la surse alternative) [i a

permite concuren]a corect` \ntre diver[i furnizori.

Care sunt alternativele pentru România [i UE de a

reduce dependen]a de gazul importat din Rusia?

M.H.Din nou, obiectul este s` asiguri securitatea

furniz`rii de energie, [i aici sunt câteva moduri :

– primul este s` te asiguri c` ai un mix de diversitate [i c` nu

depinzi prea mult de o singur` surs` de energie: dezvoltarea

energiei nucleare este, din acest punct de vedere, critic, iar

GDF SUEZ este activ \n proiecte de energie nuclear` atât \n

România, cât [i \n Regatul Unit al Marii Britanii; 

– al doilea este, desigur, s` dezvol]i interconexiunile [i

rutele alternative [i, din acest punct de vedere, leg`turile

cu ]`rile vecine sunt importante, ca [i proiectele-cheie pre-

cum Nabucco.

Este energia regenerabil`  o alternativ` din aceast`

perspectiv`?

M.H.Energia regenerabil` este cheia prin care s` se

limiteze emisiile de dioxid de carbon; contribuie,

de asemenea, la reducerea dependen]ei energetice fa]` de

alte ]`ri.

Cum ar trebui s`  se implice autorit`]ile române \n

sus]inerea produc]iei de energie eolian`, solar` [i

bioenergie?

M.H.Nu exist` ]`ri \n Europa unde energiile regenera-

bile s` nu fi fost dezvoltate f`r` o schem` puter-

nic` de sus]inere din partea guvernului. A[a c` nu v`d de

ce s` nu se aplice [i \n România aceast` regul`. Exist`

câteva scheme poten]iale de sus]inere, dar, \n final, toate

aceste scheme transfer` o parte din costuri spre consuma-

torul final. Nimeni nu va investi semnificativ dac` o astfel

de schem` nu este pus` \n practic`.

Care sunt a[tept`rile managerilor companiilor energe -

tice de la Conferin]a din decembrie de la Copenhaga?

M.H.A[ spune c` principalele a[tept`ri sunt duble: \n

primul rând, ne a[tept`m ca toate ]`rile s` fie

unite [i s` declare importan]a dezvolt`rii durabile. |n al

doilea rând, este foarte important` o cât mai mare claritate

posibil referitor la target-uri [i scheme poten]iale, astfel

\ncât s` poat` fi atinse.

Cum crede]i c` va evolua pia]a energetic` modial` \n

2010?

M.H.Sunt deja câteva semne bune de revenire a

economiei mondiale, din p`cate cele mai multe

din afara Europei \n acest moment. Ar trebui s` ne

a[tept`m ca economia european` s`-[i revin`.

Dac` bugetul de investi]ii al companiei ar putea fi

suplimentat, cum a]i aloca investi]iile \n urm`toarele

departamente: marketing, tehnic, cercetare [i resurse

umane?

M.H.Nu exist` o „\mp`r]eal`“ magic`, toate acestea

sunt zone critice pentru o companie [i necesit`

o aten]ie considerabil`; cel mai important lucru este s`

g`se[ti echilibrul \ntre aceste sectoare diferite [i, \nainte

de toate, s` te asiguri c` fiecare ban cheltuit aduce valoare

real` afacerii [i clien]ilor. �

           DE ASEMENEA NECESAR S~ SE PROMOVEZE SURSE ALTERNATIVE. 

România este o pia]` foarte competitiv`
pentru consumatorii medii [i mari de
energie, mai competitiv` decât alte pie]e
europene. 



P
ân` \n prezent, serviciile de

revizie sau verificare pentru

clien]ii GDF SUEZ Energy

România erau asigurate de

Distrigaz Sud Re]ele.

Evolu]ia pie]ei energetice a

impus noi modific`ri \n Nor-

mativul de gaze [i, astfel, \ncepând cu 17

aprilie 2009, activitatea de revizie sau verifi-

care a instala]iilor de utilizare a gazelor natu-

rale este responsabilitatea clientului, nu a

operatorului de distribu]ie. 

Necesitatea alinierii companiei la legisla]ia \n

vigoare, precum [i evolu]ia pie]ei din punctul

de vedere al serviciilor [i ofertelor au dus la

crearea Distrigaz Confort, noul afiliat al GDF

SUEZ Energy România. Având la baz` mode -

lul unei alte companii din grup, Savelys, Dis-

trigaz Confort \[i dore[te s` ofere servicii

bazate pe confort [i pe siguran]a utiliz`rii

instala]iilor.  „O pia]` concuren]ial` [i regle-

mentat`, precum cea a utilit`]ilor, pre-

supune adaptare  permanent` prin inovare.

Mai mult, specificul clien]ilor acestei pie]e

ne impune oferirea unor servicii cu

adev`rat valoroase, prin utilitate [i calitate.

Plus valoarea unor servicii rezult` din spiri -

tul novator al echipei, care structureaz`

ofertele astfel \ncât acestea reu[esc, \n

final, s` \mbine nevoile clien]ilor [i nevoile

companiei.“, afirm` Frederic Bellon, Direc-

tor General Distrigaz Confort.
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FOCUS: CLIENT

ASIGAZ |NTREPRINZ~TOR este oferta
GDF SUEZ Energy România, prin Dis-
trigaz Confort, pentru siguran]a afacerii
dumneavoastr`.
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ASIGAZ – Serviciul unei
afaceri \n siguran]`

text CRISTINA IONESCU, Serviciul Marketing, 
Direc]ia Clien]i Reziden]iali [i Business, 
GDF SUEZ Energy România foto SHUTTERSTOCK

FREDERIC BELLON
Director General 
Distrigaz Confort

Confortul [i siguran]a sunt
priorit`]i asigurate de o echip`
profesionist`, cu experien]`
vast` \n domeniu.
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Avantajele ofertei sunt multiple:
peste 150 de speciali[ti \n instala]ii de gaz, la dispozi]ia
dumneavoastr`;

apel rapid la 021/9366;

modalit`]i de plat` variate;

posibilitatea program`rii reviziei sau verific`rii, \n func]ie
de timpul dumneavoastr`;

includerea costurilor pe factura de gaze naturale;

informarea prin intermediul unui site dedicat;

garantarea lucr`rii.

V` a[tept`m la oricare dintre sediile GDF SUEZ Energy România. 

Alege]i PROFIN pentru func]ionarea corect` [i \n siguran]` a instala]iei de utilizare a gazelor naturale! �

DISTRIGAZ CONFORT, 
filial` a GDF SUEZ Energy România

Ofertele ASIGAZ

ASIGAZ REZIDENT

Pachetelele FLEXI, SIMPLIS, DUO 
[i COMBO

ASIGAZ HABITAT

Pachetul INCASSA

ASIGAZ |NTREPRINZ~TOR

Pachetul PROFIN

Pachetul PROFIN din oferta
Asigaz |ntreprinzător este
destinat clienţilor persoane
juridice care au un consum
de gaze naturale de tip B1, B2,
având \n exploatare puncte
de ardere cu debit instalat
mai mic de 5 mc/h/punct de
ardere şi centrale termice
individuale de maxim 70 KW.

DISTRIGAZ CONFORT – OFERTELE ASIGAZ

Ofertele Distrigaz Confort se adreseaz`

clien]ilor casnici [i non casnici, astfel:

� ASIGAZ |NTREPRINZ~TOR este oferta de -

dicat` clien]ilor mici, business, [i este pus` la

dispozi]ia acestora prin pachetul PROFIN;

� ASIGAZ REZIDENT este dedicat` clien]ilor

casnici [i pune la dispozi]ia acestora patru

pachete: FLEXI, SIMPLIS, DUO [i novatorul

COMBO, care ofer` \n plus clien]ilor posibili-

tatea de a-[i asigura bunurile electrice, elec-

trocasnice [i mobilierul din locuin]e;

� ASIGAZ HABITAT este creat` pentru

asocia]iile de locatari – pachetul INCASSA.

Distrigaz Confort reprezint` un pas \n plus \n

diversificarea serviciilor GDF SUEZ Energy

România, dar [i \n responsabilizarea clien]ilor,

o dovad` a aten]iei acordate de companie fac-

torului „siguran]`“. „Noua companie, Distrigaz

Confort, este dedicat` st`rii de bine a clien]ilor

no[tri. Confortul [i siguran]a sunt elemente

esen]iale \n vie]ile noastre, iar acum aceste

priorit`]i sunt asigurate de o echip` profesio -

nist`, cu experien]` vast` \n domeniu. Viz`m

permanent preg`tirea echipelor, astfel \ncât

serviciile oferite s` se ridice la cele mai \nalte

standarde de calitate. Ofertele [i pachetele

sunt create având la baz` necesit`]ile clien]ilor

[i adap ta rea la impunerile de natur` legisla-

tiv`. F`r` \ndoial`, responsabilizarea clien]ilor

privind reviziile sau verific`rile este absolut

necesar`, [i suntem gata s` particip`m la

acest proces prin oferirea unor servicii impe -

cabile.“, explic` Frederic Bellon.

ASIGAZ – PACHETUL PROFIN

Afacerile clien]ilor sunt importante pentru

GDF SUEZ Energy România. De aceea, prin

Distrigaz Confort, compania le propune tuturor

clien]ilor business pachetul de servicii

PROFIN, ce include verificarea sau revizia

instala]iei de utilizare a gazelor naturale.

PROFIN este adaptat specificului fiec`rei afa -

ceri, cu un pre] com petitiv [i condi]ii flexibile.

Pachetul PROFIN ofer` clien]ilor o verificare

sau o revizie, dup` caz, pe parcursul celor doi

ani contractuali, dar nu mai târziu de aceast`

dat`, la un pre] de 59 lei+TVA, valabil pentru

dou` puncte de ar dere aflate \ntr-o loca]ie.

Serviciul se poate re aliza \n maxim 60 de zile

de la data solicit`rii sau expir`rii verific`rii sau

reviziei realizate anterior.
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D
ovezile arheologice atest` faptul c` primele

b`rci [i apoi vasele construite \n Egiptul Antic

\n urm` cu 5.000 de ani se mi[cau cu ajutorul

vântului. Aceasta este prima form` de trans-

formare [i utilizare a energiei eoliene [i, de alt-

fel, [i principala metod` de transport pe ap`

\n istoria lumii. Privilegiul folosirii de energie

eolian` pasiv` prin inventarea velei pentru deplasarea

cor`biilor este disputat \nc` \ntre egiptenii antici, romani [i

chinezi. Dar un fapt este sigur: prima moar` de vânt, aproape \n

aceea[i form` pe care o cunoa[tem ast`zi, a ap`rut \n jurul

anului 700, pe actualul teritoriu al Afganistanului. De atunci

dateaz` instala]iile eoliene cu ax` vertical` de rota]ie, care se

utilizau pentru m`cinarea gr`un]elor. Spre deosebire de tipul

care mai târziu a devenit r`spândit \n Vest, aceste mori de vânt

aveau un ax vertical cu vele care se roteau pe suporturi orizon-

tale. Pietrele de moar` de la cap`tul inferior al axului m`cinau

cerealele pentru a ob]ine f`ina. Mai târziu, principiul mecanic

folosit pentru m`cinare s-a extins [i \n Europa, prima

men]ionare a unei mori de vânt referindu-se la cea din Bury St.

Edmunds din Suffolk, Anglia, [i, treptat, a fost folosit [i adaptat

pentru a scoate apa din câmpurile inundate. Primele sisteme

de irigare din perioada medieval` care au beneficiat de aportul

energetic al „eolienelor“ au fost construite \n insula Creta din

Marea Mediteran`.   

PRIMUL „DON QUIJOTE ENERGETIC“ – „MOTORUL EOLIAN“

|n secolul al XIV-lea fermierii francezi au folosit, la rândul lor,

energia eolian` pentru a muta apa \n bazine de irigare, iar olan-

dezii au fost cei care au \mbun`t`]it modelul morilor de vânt

din Orientul Mijlociu [i le-au utilizat pe scar` larg` pentru a

drena apa de pe câmp, denumindu-le „motor eolian“. |n aceste

sisteme, velele se roteau \n plan vertical, iar corpul propriu-zis

era montat pe un stâlp central [i ac]iona un mecanism

asem`n`tor cu o roat` care scotea apa. O pârghie lung`,

botezat` „bra]ul de \ntoarcere“, fixat` pe axul principal, era

folosit` pentru a „\ntoarce \n vânt“ instala]ia, atunci când se

schimba direc]ia vântului. Dar, spre deosebire de ro]ile de ap`,

acestea nu puteau genera energie continu`, c`ci mecanismul

se oprea atunci când „c`dea“ vântul. Acesta, de altfel, a [i fost

considerat marele dezavantaj al morilor de vânt [i permanent a

fost c`utat` o solu]ie pentru func]ionarea continu`. |n 1854, \n

Statele Unite a fost construit` o prim` „pomp` cu palete multi-

ple“ folosit` pentru alimentarea cu ap`, care func]iona pe baza

48

Anul primelor eoliene
Vântul este poate cea mai veche surs` energetic` cunoscut`
omenirii. Primele forme de transformare [i utilizare a energiei
eoliene dateaz` de acum mai bine de 5.000 de ani. Dup` epoci
industriale \n care am ignorat acest poten]ial energetic uria[,
inepuizabil [i nepoluant, odat` cu perspectiva epuiz`rii resurselor
de combustibili fosili [i cu spectrul \nc`lzirii globale, redescoperim
vântul ca surs` de energie. 

text ADRIAN C|L}AN foto SHUTTERSTOCK
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energiei eoliene [i scotea ap` din pu]uri

\n regiunile izolate, ap` pe care o pompa

apoi \ntr-un turn ridicat \n vecin`tate pen-

tru a fi folosit`. Instala]ia sem`na cu

morile de vânt doar c` avea mai multe

bra]e [i o deriv` vertical` \n partea din

spate, ce o putea orienta \n direc]ia vân-

tului dominant. O astfel de pomp` de

vânt, care se mai folose[te [i ast`zi \n

multe zone din Australia [i Africa, are

circa 20 de palete de o]el fixate pe o

roat` cu diametrul de cinci metri, iar cor-

pul principal are aproape 10 metri

\n`l]ime. Tot \n perioada aceea a fost 

stabilit` [i diferen]a tehnologic` dintre

moara sau pompa de vânt [i generatorul

eolian a[a cum \l cunoa[tem ast`zi. 

Conform defini]iei acceptate, o turbin`

eolian` este un mecanism rotativ care

transform` energia cinetic` a vântului \n

energie mecanic` de rota]ie. Dac` ener-

gia ob]inut` se folose[te direct pentru

alte procese mecanice, avem de-a face

cu o moar` de vânt, iar dac` este trans-

format` \n energie electric`, poart`

numele de generator eolian. 

IEFTIN {I CURAT

Modelul primului „generator eolian“ a

ap`rut \n 1887 \n Sco]ia, pentru ca, un

an mai târziu, unul identic s` fie con-

struit [i peste Ocean, \n Ohio, SUA.

Evolu]ia [i r`spândirea sistemelor

eoliene de ob]inere a energiei electrice

a fost apoi foarte rapid`: \n 1908, \n

Statele Unite erau peste 70 de genera-

toare eoliene cu puteri \ntre 5 KW [i 

25 KW, iar c`tre anul 1940, americanii

utilizau peste [ase milioane de instala]ii

de acest tip. |n 1941, lâng` Ruthland, \n

Vermont, a \nceput s` func]ioneze un

generator gigantic de 1,5 MW care ali-

menta cu energie electric` \ntregul ser-

viciu public central din Vermont.

Embargoul petrolier din 1973-1974 a

impulsionat dezvoltarea „tehnologiilor

verzi“, pentru ob]inerea de energie

solar` [i eolian`. NASA a finan]at con-

struirea pe scar` mare a parcurilor

eoliene, acestea ajungând \n 1983 s`

produc`, \mpreun`, 300.000 KW [i au

inaugurat [i cea mai mare turbin` de

acest fel la Oahu, \n Hawaii, cu o putere

de 3,2 MW. Datorit` tehnologiilor per-

formante, \n ultimii ani, costul electrici -

t`]ii produse cu ajutorul vântului a

sc`zut de la 14 cen]i pe KWh (1985) la

5 cen]i pe KWh (1994), ceea ce face din

energia eolian` un competitor serios pe

pia]a electricit`]ii, mai cu seam` c`

producerea acesteia este un proces

curat [i nu folose[te combustibil. �

5.000 de ani 
de la prima utilizare a
energiei eoliene de c`tre
omenire

1.300 de ani 
de la apari]ia primei mori
de vânt

400 de ani
de la apari]ia „motorului
eolian“

120 de ani 
de la inventarea primului
„generator eolian“ 

68 de ani 
de la deschiderea primu-
lui generator gigant 

26 de ani
de la inaugurarea celei
mai mari turbine 

MIC~ ENCICLOPEDIE ENERGETIC~

Eoliene „particulare“

|n Germania [i Danemarca, state

considerate cele mai avansate din

Europa \n folosirea sistemelor

eoliene, cei mai mul]i investitori \n

energie eolian` sunt persoane par-

ticulare sau agricultori, la finalul lui

2008 aproape 200.000 de familii

de]inând ac]iuni \n acest sector.

Aici, peste 50.000 de angaja]i

lucreaz` \n domeniul producerii de

energie de acest fel, \n diverse sec-

toare, precum cele de producere a

turbinelor [i componentelor,

instal`rii eolienelor sau exploat`rii

[i \ntre]inerii parcurilor. 

Trasee de migra]ie

Britanicii au \n derulare un proiect

eco-tehnologic complex, care

prevede deschiderea pân` \n anul

2012 a dou` parcuri eoliene „\n

linie“, de-a lungul traseelor urmate

de p`s`rile migratoare ce vin din

Islanda. Direc]iile de migra]ie,

urm`rite prin satelit, au permis sta-

bilirea unor „culoare“ eoliene pe

rutele din Irlanda [i Sco]ia, [i tur-

binele vor fi amplasate exact pe

direc]ia din care bat cel mai eficient

vânturile pe care le vor folosi, f`r` a

intersecta zborul p`s`rilor migra-

toare. 

Solu]ii pentru viitor 

Cele mai noi proiecte cu  efi-

cien]` energetic` mare elaborate

pentru 2010 sunt cele combinate,

solar-eoliene, care se adapteaz`

cel mai bine condi]iilor climatice

ale zonelor temperate. Acest

model de generare a energiei

este varianta optim` \n majori-

tatea ]`rilor europene, unde sis-

temele fotoelectrice au eficien]`

de 18% \n ianuarie [i de 100% \n

iulie, iar sta]iile eoliene au un ran-

dament cuprins \ntre 55% \n iulie

[i 100% \n ianuarie, completân -

du-se perfect.  
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Conferin]a
OXYGEN,

eveniment major
pe pia]a energiei

VIRGIL SOARE
Director Comercial 
Complexul Energetic Craiova

M` bucur c` au fost invitate [i auto -
rit`]ile din domeniul gazelor natu-
rale. Pia]a gazelor naturale este o
pia]` specific`, care se \ntrep` -
trunde cu pia]a energiei electrice, 
de aceea este absolut necesar ca
aceste dou` pie]e s` se armonizeze.

|n 2009, Conferin]a Oxygen, organizat` de GDF SUEZ Energy România, a ajuns la a doua edi]ie. 
Cu o tematic` de interes major \n actualul context economic mondial, „Managementul energetic“, 

cu vorbitori de marc` – speciali[ti \n energie [i manageri de mari companii din domeniu –
[i cu o prezen]` record \n rândul clien]ilor business mari, de peste 80%, Conferin]a a 

conturat peisajul energetic prezent [i viitor, impactul crizei economice [i solu]iile practice pe care
companiile le pot aplica pentru a maximiza eficien]a, sc`zând, totodat`, consumurile. 

|
n 2008, odat` cu lansarea revistei Oxygen, GDF SUEZ Energy

România a inaugurat o veritabil` platform` de comunicare [i

rela]ionare cu partenerii business, fundamentat` pe principiul

dialogului [i schimbului de experien]` cu clien]ii no[tri. Con-

ferin]a Oxygen din 2008 devenea, \n acest context, o premier`

absolut` pentru România, prin specificul tematicii sale, vor-

bitorii invita]i [i subiectele abordate. 

Succesul primei Conferin]e a fost premisa [i, \n acela[i timp, standar -

dul de calitate pentru cea de-a doua edi]ie, desf`[urat` \n data de 14

octombrie 2009, la Hotel Novotel, \n Bucure[ti. Opt ore de dezbateri [i

discu]ii pe teme de afaceri [i impact al solu]iilor energetice – a[a s-ar

putea descrie, pe scurt, evenimentul. care a fost primit c`lduros de

participan]i. Ace[tia au confirmat, de altfel, succesul celei de a doua

edi]ii: peste 90% dintre ei au afirmat faptul c` s-a ]inut cont de

a[tept`rile companiilor reprezentate, c` au avut prilejul s` cunoasc`

mai bine GDF SUEZ Energy România [i modalit`]ile viitoare de colabo-

text STELU}A IFTIMIE {I FLORINA P|NZARU, GDF SUEZ Energy România  foto ALBERTO BOLOCAN
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rare, c` au cules idei noi pe care inten]ioneaz` s` le pun` \n practic`

pentru dezvoltarea propriilor companii. Cât despre urm`toarea edi]ie,

91,7% dintre participan]i o a[teapt` cu mare interes, exprimându-[i

deja inten]ia de a participa [i \n 2010.

PROGRAM ADAPTAT CONTEXTULUI DIN 2009

Tema principal` a evenimentului, „Managementul energetic“, venea \n

completarea Dosarului special dezvoltat \n num`rul 5 al revistei Oxy-

gen. Noutatea din aceast` edi]ie a fost dat`, pe de o parte, de anali -

zele detaliate ale impactului crizei economice asupra rela]iei companii

energetice-firme cliente, iar pe de alt` parte, de experien]a vorbitorilor.

Ace[tia au prezentat, \n mod pragmatic [i aplicat, diverse subiecte

conexe temei principale, dup` cum urmeaz`:

� Energia azi: deschiderea oficial` a conferin]ei - Yvonnick David,

Director GDF SUEZ Energy România;

� Patru scenarii pentru mediul de afaceri: de la „Merge [i a[a“ la

„Colaps“ [i de la „Lumea lui Putin“ la „Restabilirea \ncrederii“ – Andrei

Pogonaru, Pre[edintele Asocia]iei Oamenilor de Afaceri din România

� GDF SUEZ – Juc`tor strategic \n Sud-Estul Europei - Valentina {iclo-

van, Vice-Pre[edinte pentru Dezvoltare \n Europa de Sud-Est, GDF SUEZ;

� Asigurarea securit`]ii \n furnizarea gazelor naturale \n România –

Zoltan Nagy Bege, Director General al ANRE, Departamentul pentru

Pia]a de Gaze;

� Prevenirea urm`toarei crize energetice – pân` unde merge provo-

carea? – Andrei Caramitru, Consultant extern al Companiei Mckinsey

& Company;

� Determinarea energiei gazelor naturale – Dumitru Chis`li]`,

Pre[edintele Societ`]ii Inginerilor din Domeniul Gazelor Naturale

Media[;

� Codul Re]elei – Dumitru Chis`li]`, Pre[edintele Societ`]ii Inginerilor

din Domeniul Gazelor Naturale Media[;

� Formarea [i evolu]ia pre]ului gazelor naturale – Nicolas Richard,

Director Adjunct Direc]ia Tranzac]ii Corporative de Energie, GDF SUEZ

Energy România.

Cu aceast` ocazie, domnul Dumitru Chis`li]` [i-a lansat cartea 

„O istorie a gazelor naturale din România“. {i, tot \n acest context, 

GDF SUEZ Energy România a prezentat oferta ExpertGaz Plus. 

LAVINIA S~NIU}~
Director Administrativ Financiar 
Dalkia TermoPrahova România

Consider c` atât eu, cât [i 
colegii mei participan]i la acest
eveniment am avut ce \nv`]a de
la interlocutorii lor, de la speak-
eri. Acest schimb permanent de
idei, r`spunsuri-\ntreb`ri,
\ntreb`ri-r`spunsuri, nu face
decât s` \mbun`t`]easc`
cuno[tintele noastre. 

Participan]ii confirm` succesul Conferin]ei

NA Dezacord Acord Acord Total

|n timpul Conferin]ei, am schimbat puncte de vedere utile afacerii mele cu reprezentan]ii GDF
SUEZ Energy România, dar [i cu al]i participan]i.

45,2%

4,8% 10,7%

39,3%
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CASA PASIV~
transfer energetic zero

text ANDREEA MURE{AN  foto SHUTTERSTOCK
Mul]umim pentru sprijin arh. Cristi Cocioba, Director Executiv BICAU, [i revistei ELLE Decoration.

O cas` nou`, termoizolat`, are nevoie totu[i de un sistem de r`cire
vara [i de \nc`lzire iarna. Ceea ce \nseamn` consum de energie,
cheltuieli cu \ntre]inerea [i emisii de dioxid de carbon \n jurul a 1,2
tone pe an. Imagina]i-v` \ns` o cas` care reu[e[te un transfer zero
de energie cu mediul, men]inându-[i temperatura interioar` con-
stant`, la 18-22 grade Celsius, indiferent de condi]iile atmosferice,
fie iarna, fie vara. Nu e o utopie, ci o cas` pasiv`, o variant` de luat
\n calcul atunci când construi]i. 

D
in punctul de vedere al arhi-

tecturii, o cas` pasiv` poate

ar`ta aproape oricum. Poate

avea liniile „curate“, pure,

tipice secolului nostru, sau

poate fi o reinterpretare a

unui stil la mod` acum o sut`

de ani, poate fi o vil` elegant`, un bloc cubist

sau o caban` de munte. Nu e un kit, nu e un

proiect-tip, nici nu ar putea s` fie, din moment

ce fiecare astfel de cas` cere calcule com-

plexe [i solu]ii individualizate. „O cas` pasiv`

atinge \n interior un echilibru termic prestabilit,

care se men]ine apoi cu un consum de energie

extrem de mic – suficient de mic \ncât s` iei \n

calcul varianta energiei alternative solare

(panouri solare, care, azi, sunt [i accesibile [i

disponibile)“, explic` arh. Cristi Cocioba,

Director Executiv BICAU. „Cu alte cuvinte, se



ia o temperatur` interioar` normat`, situat`

de regul` \ntre 18 [i 22°C, care trebuie s`

r`mân` constant` indiferent de condi]iile

atmosferice de afar` [i cu pre]ul unor eforturi

energetice extrem de mici. |n func]ie de ea,

arhitectul calculeaz` [i stabile[te caracteristi-

cile pe care trebuie s` le aib` casa, orientarea

ei \n func]ie de aportul solar, vânturi domi-

nante, pozi]ionarea pe sit, clim`, relief, zona

geografic` [i leg`tura cu vecin`t`]ile – nu este

tot una s` proiectezi o cas` pasiv` care are \n

imediata ei vecin`tate  2-3 calcane [i multe

alte elemente restrictive sau una situat` pe o

colin` sau \ntr-o zon` montan` izolat`.“

TERMOIZOLAREA – O {TIIN}~ EXACT~

„O cas` cu transfer termic aproape 0, care a

atins echilibrul termic dorit [i \l men]ine u[or,

cu un consum mic de energie, este o cas` per-

fect etan[`, lipsit` de pun]i termice“, spune

arh. Cristi Cocioba. Puntea termic` este o

bre[` \n „rezisten]a“ termic` a casei [i se

formeaz` de regul` la \mbin`ri, \n zonele de

str`pungere a ]evilor etc. Concret: o cas` cu

pere]ii exteriori din c`r`mid` are \n sistemul

de zid`rie, din loc \n loc, stâlpii de beton armat

la fa]a zid`riei, spre exterior. La jonc]iunea

celor dou` materiale, se creeaz` o punte ter-

mic` care afecteaz`  atât etan[eitatea, cât [i

microclimatul interior al casei. |n cazul \n care

se aplic` o termoizola]ie uniform`, cum se pro-

cedeaz` de regul`, atât pe c`r`mid`, cât [i pe

beton, se poate crea o posibil` punte termic`

\n dreptul stâlpului, pentru simplul motiv c`

betonul are alt λ \n compara]ie cu c`r`mida [i,

ca atare, o alt` rezisten]` termic`. „La

realizarea unei termografii (hart` termic`), o

cas` cu pun]i termice ar ar`ta ca o sit`, unde

zeci de puncte luminoase indic` pierderi de

energie, iar o cas` pasiv` – ca un termos.“  

CASA PASIV~ = CAS~ ECOLOGIC~?

O cas` ecologic` este o cas` care nu

genereaz` noxe nici prin procesul de con-

struc]ie sau de producere a materialelor, fini -

sajelor, echipamentelor, mobilierului etc., dar

nici pe perioada \n care este folosit`. Mul]i

consider` casele din lemn ca fiind ecologice,

dar, de fapt, o cas` este cu atât mai ecologic`

cu cât folose[te mai pu]in lemn nou. Casele

eco sunt adesea ridicate din p`mânt presat

sau alte materiale aflate \n imediata apropiere

a sitului de construc]ie, pentru a limita [i

emisiile de dioxid de carbon provocate de

transport. |n principiu, ele vor fi luminate,

\nc`lzite [i ventilate folosind surse de energie

regenerabile. Dar nu sunt, neap`rat, pasive.

Casele pasive, la rândul lor, pot fi considerate

ecologice doar pe perioada de utilizare, când

genereaz` emisii foarte mici de dioxid de car-

bon, nu [i \n etapele de construc]ie. Pe de alt`

parte, [tiut fiind faptul c` o cl`dire consum`

de trei ori mai mult` energie pentru a

func]iona decât pentru a fi construit`, o cas`

pasiv` poate fi considerat` ecologic` \ntr-o

m`sur` satisf`c`toare pentru cei preocupa]i

de soarta Planetei. 

PE HARTA ROMÂNIEI

Occidentul cunoa[te de ani buni un veritabil

curent eco, concomitent cu un trend \n con-

struc]ii pasive. La noi, \ncerc`rile sunt timide.

Un exemplu ar fi cl`dirile de birouri cu pere]i

cortin` realiza]i din sticl` special`, care las` s`

treac` doar lumina, nu [i c`ldura, ceea ce

reduce utilizarea aerului condi]ionat pe perioa-

da verii. 

Costurile de proiectare [i realizare ale unei

case pasive sunt, evident, mai mari decât ale

unei case obi[nuite. Dar nu cu mult mai mari:

e vorba de aproximativ 65 euro \n plus pe

metru p`trat. O investi]ie care se recupereaz`

\n 3 ani, date fiind cheltuielile mult mai mici cu

\ntre]inerea – undeva la 100 euro/an, com-

parat cu 400 euro/lun`, respectiv 4.800

euro/an la o cas` obi[nuit`. Un argument

financiar care le dubleaz` pe cele de mediu [i

care ar putea provoca, \n urm`torii ani, o

tendin]` [i \n România. �
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O cas` pasiv` cere:

o pozi]ionare corect` \n raport cu mediul [i vecin`t`]ile

o termoizolare special`, extrem de bine calculat`

un sistem de ventilare a aerului

ferestrele create special pentru case pasive, neap`rat cu 
3 rânduri de geam, neap`rat cu o valoare U=0,8W/m2K

panouri solare, pentru necesarul de energie

Arh. CRISTI COCIOBA
Director executiv BICAU

La realizarea unei termo-
grafii, o cas` cu pun]i termice
ar ar`ta ca o sit`, unde zeci
de puncte luminoase indic`
pierderi de energie, iar o cas`
pasiv` – ca un termos.  



|n acord cu direc]iile Grupului GDF SUEZ, 

filiala din România \[i construie[te strategia

de responsabilitate social` \n jurul celor 4

axe definite la nivel interna]ional: protec]ia

mediului \nconjur`tor, cultur`, sprijinirea

persoanelor aflate \n dificultate [i sportul.

Prin proiectele pe care le implementeaz` \n

acest domeniu, GDF SUEZ Energy România

dore[te s` transpun` \n practic` valorile

care \i ghideaz` activitatea: Exigen]a, Anga-

jamentul, |ndr`zneala, Coeziunea. Iar anul

2009 a fost unul bogat \n ac]iuni. 

APRILIE – CUR~}ENIE DE PRIM~VAR~

Prima ac]iune de implicare \n via]a comu-

nit`]ii, din 2009, a fost \n domeniul mediului

\nconjur`tor: sprijinirea asocia]iei nonguver-

namentale Team Work \n vederea ecolo giz`rii

gr`dinilor botanice din Bucure[ti [i Craiova.

Astfel, \n data de 4 aprilie 2009, a avut loc

„Cur`]enia de prim`var`“, ce a reunit 300 de

studen]i din centrele universitare din ora[ele

men]ionate, care au dat o nou` \nf`]i[are, de

prim`var`, gr`dinilor botanice. 

MAI – GDF SUEZ OPEN ROMÂNIA

|n domeniul sportului, compania a continuat

colaborarea, \nceput` \n 2007, cu Federa]ia

Român` de Tenis, organizând turneul de tenis

feminin GDF SUEZ OPEN ROMÂNIA.

Desf`[urat la Arenele BNR din Bucure[ti, \n

perioada 2-10 mai, acest turneu a reprezentat

cel mai important eveniment din tenisul femi-

nin organizat \n România, fiind dotat cu premii

\n valoare de 100.000 de dolari. |n cadrul

competi]iei au fost prezente cele mai bune

juc`toare românce ale momentului, dintre

care amintim pe Simona Halep, Raluca Olaru

[i Elena Bogdan. Acest turneu reprezint` una

dintre axele parteneriatului \ncheiat cu Fede -

ra]ia Român` de Tenis, ce vizeaz` dezvoltarea

[i promovarea acestui sport atât \n România,

cât [i pe plan interna]ional.

IULIE – DONEAZ~ SÂNGE, D~RUIE{TE 

O {ANS~ LA VIA}~!

|n domeniul social, GDF SUEZ Energy România

a ini]iat \n luna iulie, \n interiorul companiei,

campania de donare de sânge „Doneaz`

sânge, d`ruie[te o [ans` la via]`!“. Aceast`

ac]iune a r`spuns nevoii acute de sânge exis-

tente la nivelul societ`]ii române[ti [i apelului

lansat de Ministerul S`n`t`]ii. Potrivit statisti-

cilor oficiale, România se afl` pe ultimele

locuri \n Europa la capitolul don`rii de sânge

(doar 1,7% din popula]ia adult` doneaz`).

Datorit` „crizei sângelui“ cu care se confrunt`

spitalele, doar unul din trei oameni beneficiaz`

de transfuziile necesare. Campania de donare

de sânge, desf`[urat` ca proiect-pilot \n

Bucure[ti, s-a derulat \n colaborare cu Centrul

de Transfuzii Bucure[ti. Aproximativ 130 de

salaria]i din cadrul societ`]ilor GDF SUEZ

Energy România [i Distrigaz Sud Re]ele s-au

\nscris benevol. Dintre ace[tia, au fost selec-

ta]i, pe baza criteriilor medicale, 70 de per-

soane. Angaja]ii companiei au \n]eles foarte

bine mesajul campaniei [i au dorit s` se

implice astfel \n via]a comunit`]ii. 

SEPTEMBRIE – BUCURE{TIUL 

A |MPLINIT 550 DE ANI

Evenimentul de s`rb`torire a 550 de ani de la

prima atestare documentar` a ora[ului

Bucure[ti, considerat de c`tre speciali[ti

„Evenimentul anului 2009 \n Bucure[ti“, a

prilejuit parteneriatul dintre GDF SUEZ Ener-

gy România [i Prim`ria Capitalei. |n perioada

12-20 septembrie, au avut loc o serie de

evenimente artistice \n mai multe loca]ii, pre-

cum: un show de lasere, efecte pirotehnice [i

proiec]ii video, recitaluri ale celor mai impor-

tan]i soli[ti români, Gala Bucure[ti Strict

Secret, Noaptea Alb` a Muzeelor, concertul

Angelei Gheorghiu [i al lui Vlad Miri]`.

Bucure[tenii [i-au putut petrece timpul liber

profitând de expozi]iile de pictur`, concertele

de jazz [i spectacolele organizate \n teatrele,

muzeele [i parcurile din Bucure[ti. |n cadrul

acestui eveniment, GDF SUEZ Energy Româ-

nia a ales s` sprijine ac]iunile ce au vizat

aducerea \n prim plan a centrului istoric al

ora[ului, afirmându-[i, astfel, angajamentul

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 4(6) / TRIMESTRUL IV 2009

Bilan]ul implic`rii sociale a 
GDF SUEZ Energy România 

Respon -
sabilitatea social` este
ast`zi o component`
important` a activit`]ii
tuturor companiilor com-
petitive, care au \n]eles c`
este o condi]ie sine qua
non pentru a putea fi per-
cepute ca factor activ al
sferei sociale \n care
activeaz`. Nu mai este un
secret faptul c` un factor
important \n evaluarea
marilor corpora]ii \l
reprezint` implicarea \n
via]a comunit`]ii [i dia-
logul permanent cu clien]ii,
furnizorii, partenerii,
autorit`]ile locale etc. GDF
SUEZ Energy România nu
face excep]ie. 

text MIHAELA BÂTIE, RAMONA S~R~RESCU   foto GDF SUEZ, SHUTTERSTOCK
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s`u pentru sus]inerea autenticit`]ii, tradi]iei

[i a momentelor de neuitat din istoria

ora[ului Bucure[ti. |n acest sens, \n centrul

vechi al Capitalei au fost organizate specta-

cole de Art Show, Comedy Show, Cutia Isto-

riei, minirecitaluri ale unor soli[ti români re -

numi]i [i un târg de produse realizate manual.

OCTOMBRIE – |NTÂLNIRE CU ENERGIA

Cel mai important proiect de responsabili-

tate social` al GDF SUEZ Energy România \n

2009 l-a reprezentat continuarea programu-

lui educa]ional „|ntâlnire cu energia“. Acesta

este un proiect de anvergur` al companiei,

prin care se marcheaz` \nceputul unui

demers pe termen lung având drept obiectiv

educa]ia tinerei genera]ii privind utilizarea

ra]ional` a surselor de energie [i con[tienti-

zarea importan]ei mediului \nconjur`tor. 

Educa]ia constituie una dintre direc]iile

strategice de responsabilitate social` ale

GDF SUEZ Energy România [i, de aceast`

dat`, compania [i-a \ndreptat aten]ia asupra

celor mici, de vreme ce ei sunt cei care vor

trebui s` utilizeze \n mod ra]ional resursele

energetice [i s` protejeze, astfel, mediul

\nconjur`tor. Totodat`, la vârsta aceasta,

elevii primesc primele no]iuni despre mediul

\nconjur`tor, [tiin]`, poluare etc. [i sunt \n

m`sur` s` \n]eleag` [i s` asimileze

cuno[tin]ele respective.

Pentru edi]ia din 2009 s-a p`strat aceea[i

structur` a proiectului, ca [i \n anii trecu]i:

dou` lec]ii privind tipurile de energie, drumul

gazului natural de la extragere pân` \n

locuin]e, economia de energie [i utilizarea \n

siguran]` a gazului natural, insistând pe partea

de prevenire a accidentelor. Programul s-a

desf`[urat \n perioada 5-23 octombrie \n cinci

ora[e din zona deservit` de GDF SUEZ Energy

România: Bu[teni, Gala]i, Sinaia, Târgovi[te [i

Târgu-Jiu. |n total, 2.100 de elevi au beneficiat

de programul educa]ional.

|n cadrul acestui program s-a ini]iat o

ac]iune de voluntariat \n rândul angaja]ilor,

\n vederea identific`rii [i selec]ion`rii

resurselor necesare pentru implementare.

Astfel, lec]iile programului au fost sus]inute

de c`tre angaja]ii GDF SUEZ Energy Româ-

nia [i Distrigaz Sud Re]ele, o mare parte din-

tre ei având experien]` pedagogic`. Pentru

concretizarea no]iunilor predate [i pentru a

capta aten]ia celor mici, a fost dezvoltat`

metoda interactiv` learning by doing,

incluzând experimente, jocuri [i alte

momente interactive \n planul de lec]ie. 

Edi]ia din 2009 s-a bucurat de o primire

excelent` din partea reprezentan]ilor in -

spectoratelor [colare, dar [i a elevilor, care

au fost \ncânta]i de \ntâlnirea cu Metano. 

Pe site-ul www.metano.ro au fost \nregis-

trate, pe perioada desf`[ur`rii programului,

1.500 de vizite. Proiectul a generat apari]ia

unui num`r de articole pozitive \n presa

local` [i pe site-urile specializate dedicate

ac]iunilor de responsabilitate social`.

Programul „|ntâlnire cu energia“ va concura,

al`turi de alte proiecte depuse de c`tre

companii, pentru „Premiul CCIFER“, o com-

peti]ie de proiecte organizat` de c`tre Ca -

mera de Comer] [i Industrie Francez` a

României la \nceputul lunii decembrie, 

pentru categoria „Ini]iativ` social`“.

|n prezent, GDF SUEZ Energy România este

\n curs de definire a strategiei sale privind

ac]iunile de CSR pentru anul 2010, astfel

\ncât s` poat` r`spunde, \ntr-un mod cât

mai pertinent, nevoilor comunit`]ilor locale,

]inând cont de obiectivele sale de business.

F`r` a dezv`lui din inten]iile companiei pen-

tru 2010, un lucru este cert: totul se va tra-

duce prin ac]iuni care se vor ghida dup` dic-

tonul „S` fim responsabili!“. �

Cel mai important proiect de respon-
sabilitate social` \n 2009 l-a repre -
zentat continuarea programului
educa]ional „|ntâlnire cu energia“. 
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english summary

Energy efficiency has become one of the main issues of average and big consumers. In a mature mar-

ket, energy suppliers must not only set correct prices and offer quality services, but they must also

permanently fight for resource development and saving. The development of the Romanian energy

market can take place only by systematic alignment to global economic changes. For GDF SUEZ Ener-

gy Romania, besides energy efficiency, orienting customers to reasonable consumption is a priority,

as we’ve debated in other issues of the magazine and during the Oxygen Conference in October 2009

before. This aim will be visible in this number of Oxygen magazine as well. Developing types of alter-

native energy, such as wind energy and bio-fuel, awareness of the corporate impact on the environ-

ment and changes imposed on consumption by the economic crisis are just a few of the subjects pro-

posed by GDF SUEZ Energy Romania. Evidently, we will keep on providing you with interesting news,

analyses and technical information, focusing on the prospects of 2010. 

The program of events on the energy market during this end of year is both crowded and interesting.

A start of 2010 dedicated to responsibility, perseverance and innovation is scheduled.

I wish you a New Year according to your expectations, and comfortable reading!

Europe has a privileged status when it comes to har-

vesting nuclear energy. Here, reactor development

found a fertile ground, thanks to the member states’

willingness to invest in clear, nontoxic energy sources.

Each member state is free to decide on the use of

nuclear energy.

Nuclear energy in European figures:

� 30% of Europe’s electricity comes from nuclear

power plants;

� over 50% of EU countries use electricity generated in

nuclear plants;

� reactors 3 and 4 of the Cernavod` plant are expected

to become functional by 2015.

Acknowledging the importance of nuclear safety and

security issues, the European Commission proposed

setting up a high-level Group, reuniting officials of

national nuclear regulation authorities at EU level in

order to reach a joint approach and establish common

regulations in the area of nuclear safety and security. 

As Andris Piebalgs, European Commissar for Energy,

puts it: “Nuclear energy plays an important role in

our fight against climate change and for our energetic

security”.

� Is oil running out ten years earlier than forecasted? 2030 is the deadline for find-

ing sources to replace two thirds of the current oil production. 

� 600 million USD for “algae gasoline“ � E85, too expensive for mass production 

� Power outlet network for electric cars in California � Bacteria-run batteries deve -

loped, important for the African market � The security of supplies: “Storage - and

the flexibility it allows - plays an important role in the safety of natural gas supplies.

Underground storage for natural gas plays an essential role in the chain of gas pro-

duction“, says Jean-Marc Leroy, CEO Storengy GDF SUEZ � Financial crisis has its

benefits: “Crisis is the word on everyone’s lips, a disease of our age. But it can be

seen from a different perspective. The crisis will not only allow competition to play

its part and customers to become kings, but it will also facilitate a selection of

enterprises“, states Clotilde Armand, director of the Bucharest Distrigaz South Net-

works Regional. � Energy on companies’ money: “Currently all big projects in ener-

gy can be supported not by state but only by companies“, warns Tudor {erban,

state secretary in the Ministry of Economy. � A Romanian success: The Natural

Gas Forum – one of the largest natural gas markets in Central Europe is currently

developing in Romania.

New Horizons in 2010

... and Europe Tamed the Atom

energy news
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Coca-Cola Romania is reducing energy

consumption by 40% through a new,

energy co-generating technology. The

new trend is held as a rescue solution

for both energy independence and

environment protection. Legal frame-

work regarding renewable energy made a new “Mecca” in the industry: low-emissions and

high energy efficiency co-generation equipment. Coca-Cola Hellenic is, in Romania, one of

the large enterprises which implemented green thinking in its own production, which it will

expand in several European countries. The plants are owned by ContourGlobal, but are built

on land belonging to Coca-Cola, as the two companies have made a partnership for

exploitation. “Two years ago, in Brussels, I’ve announced our plan to build the co-generation

plant and, in such limited time, we’ve managed to do so. The inauguration is a turning point

in matters of ensuring durable development of operations of our communities”, Donors

Constantinou, CEO Coca Cola Hellenic, stated.

Energy saving is a hot subject for the com-

puter industry. For some, this means making

a higher life period battery for laptops and

palmtops. For others, cost reduction and the

increase in data center efficiency.

According to American-based Gartner, the IT

industry accounts for 2% of CO2 emissions.

The carbon footprint of this sector thus ma -

naged to exceed that of aviation in 2007 and

2008. All of us, internet users, should be

aware of the fact that just a simple “Search”

pollutes the environment. Two Google

searches produce as much CO2 as a water

boiler for a coup of tea – 14 grams, accord-

ing to Alex Wissner-Gross, physicist at Harvard University. In this context, efforts are made

by all important players in the industry. 

At 41 years, Marc Hirt gained experience on all categories of energy markets in

Europe. Graduate of the Polytechnic Faculty of Roads and Bridges, Marc Hirt was

initially in charge of operations in Russia and then became deputy general director

at Distrigaz Sud, managing commercial activities. For the last two years, he has

been CEO of GDF SUEZ Energy in the UK.

“The Romanian market is extremely competitive for average and large energy con-

sumers, more competitive than other European markets. After all, the competition

is still limited, probably due to history. Unfortunately, the market is still a bit uncer-

tain with regard to delivery security and there is a lot to be done in the area of

storage development and interconnectivity as infrastructure, but the correct price

signal should boost investments in these areas,” according to Marc Hirt. 
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A new, thermo-insulated house still needs a cooling system during summer

and a heating one during winter. This means energy consumption, mainte-

nance expenses and CO2 emissions around 1.2 tons per year. Imagine a

house which manages a zero transfer of energy with the environment,

maintaining a constant 18-22oC temperature, no matter the weather condi-

tions, during both winter and summer. This is not a utopia, but a passive

house, an option to be considered when you build.

“A passive house reaches a pre-established interior temperature balance,

which is maintained by extremely low energy consumption – low enough to

consider solar energy (solar panels, which are now available)”, architect

Cristi Cocioba, executive director of BICAU, states.

“A house with a nearly zero thermal transfer, which has reached the

desired thermal balance, is easy to be maintained, with low energy con-

sumption; it’s a perfectly sealed house, with no thermal bridges. On a ther-

mal map, a house with thermal bridges looks like a sieve, with tens of bright

points indicating energy losses, while a passive house looks like a ther-

mos”, according to architect Cristi Cocioba.

A passive house requires some special constructing terms: a correct posi-

tioning in relation to the environment and the vicinity; special thermo-insu-

lation, extremely well calculated; an air ventilation system; windows spe-

cially designed for passive houses, triple pane, with a U=0.8 W/sqmK

value; solar panels, for covering the energy need. Design and building costs

are higher for a passive house than for a normal house by about 65 EUR

per sqm, but the difference is soon recuperated in low maintenance costs.

Passive Houses – Zero Energy Transfer

“Eco” Fashion Viruses the
Cyber World

Marc Hirt about International Experiences 
and Romania’s Energy Future

Co-generating Energy, 
a Measure Adopted 
by Coca-Cola
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english summary
China is about to dethrone Japan as leader of Asian economies and

become the world’s second economic power by the end of 2011. The

economic crisis has turned consumption from the impeccable quality of

Japanese products to the lower prices of Chinese products. The key to

this spectacular performance is based in Hong Kong, Asia’s financial

center, where Japan’s monetary policy wages its final battle against

China’s cheap labor force.

China will become the world’s second largest economy, after the US

(with a 14,200 billion USD GDP), before the end of 2011, dethroning

Japan after 40 years of economic rule in Asia. Only the Japanese car

industry recorded a 73.4% rise in trade relations with China, while car

production rose by just 7.3%.

“Trust in the Chinese Government’s economic policy has never been so

high,“ says Eric Frishwick, from CLSA Asia Pacific Markets.

Wind is, perhaps, the oldest energy source known to

man. The first methods of wind energy conversion

and usage date back to at least 5,000 years ago. The

first windmill, nearly in the same form as we know it

today, was used in what is now Afghanistan. Since

then, wind installations with vertical rotation axle

have been used for grinding cereals.

In the 14th century, French farmers used wind ener-

gy to move water in irrigation basins. Dutchmen

were the ones to improve the design of Middle East-

ern windmills and used them for draining water from

the fields, naming them “wind engine.” The first

“wind energy generator” model appeared in 1887 in

Scotland. In 1941, near Ruthland, in Vermont, a

gigantic 1.5 MW generator started to function, pow-

ering the entire central public service in Vermont.

Thanks to efficient technologies, the price of wind-

generated electricity fell from 14 cents per KWh

(1985) to 5 cents per KWh (1994), turning wind ener-

gy into a serious competitor on the electricity market.

New streamlining standards for electricity consumption, imposed by latest European Com-

mission regulations, will lead to saving more than 190 TWh in ten years time, roughly the

energy consumption of Austria and Sweden together.

Regulations regarding home consumption are measures to implement the European direc-

tive on eco-design, which allows the Commission to set up minimum efficiency standards

for products using energy. “This pack is a reference on the road to reach energy efficiency,

climate change and economic recovery objectives,” according to Andris Piebalgs, Com-

missar for Energy.

Buildings account for about 40% of total energy consumption in the EU. Reducing energy

consumption and using renewable energy sources play an important part in reducing the

EU’s energy dependency and lowering greenhouse gas emissions. Silvia-Adriana }ic` u,

European MP and member in the Committee on Industry, Research and Energy, says that

financing energy efficiency of buildings is vital.

Hong Kong – The Place Where China Dethrones Japan

700 – The Year of the First
Wind Turbines

New European Regulations 
to Decrease 
Energy Consumption

60



Purolite, a Philadelphia based

American company, is the only

company in the world exclusively

specialized in innovating and pro-

ducing ion exchange resins. It

began a large investment in

Romania in 1995 by opening a plant in Victoria, Bra[ov County, which managed to become

a key unit, leader of the Purolite Group through the ensured profitability and large scale

investments and research projects. “On global level, Purolite has the widest production of

cationic and anionic ion exchange resins and absorbents for all sector of activity“, says

Rajesh Kumar, CEO of Purolite Romania. In Romania, the growth of the company, both

financially and in terms of product range and research, has been spectacular thanks to a

remarkable management. Rajesh Kumar, from India, the general director of Purolite Roma-

nia since January 2006, is a chemical engineer and graduated the University Institute of

Chemical Technology in India. He currently lives in Victoria, Romania, with his family.

� Purolite in the fight against AH1N1 The wide range of Purolite products includes,

besides substances contained by the famous Britta filters and ultra water purifiers used in

the manufacture of IT chips, microparticle filtering components (viruses and bacteria). The

components are used right now for producing ultra-efficient masks designed to protect

from the AH1N1 flu, which will be launched on the market soon.

� Purolite plans to build a co-generation plant inside the facility in Victoria. 

� Positive financial balance and higher environment protection Purolite Romania ends

2009 with an over 30% production growth. This success draws investments in a critical

area: protecting the environment. The volume of Purolite Romania environment protection

investments for 2010 is estimated at 4 billion USD.

Social responsibility is nowadays an important component

of the activity of all competitive companies which under-

stand that it is a sine qua non condition for being perceived

as an active factor in the social sphere where they activate.

It’s no longer a secret that involvement in community life and

permanent dialog with customers, suppliers, partners, and

local authorities are an important factor in assessing big cor-

porations. GDF SUEZ Energy Romania makes no exception. 

The first community involvement action, in 2009, was in

the environment sector: supporting the Team Work NGO for cleaning the botanical

gardens in Bucharest and Craiova.

In sports, the company continued its cooperation with the Romanian Tennis Associa-

tion, a partnership which began in 2007, by organizing GDF SUEZ OPEN ROMANIA,

the most important female tennis tournament in Romania, which took place between

May 2 and10 at Arenele BNR in Bucharest. The tournament ended with prizes worth a

total of 100,000 USD.

GDF SUEZ Energy România launched in July a blood donation campaign inside the company

– Donate Blood, Grant a Chance to Life!

In September, the 550th anniversary of the first mention of Bucharest, held as “Event of the

year 2009” by experts, was an occasion for signing a partnership between GDF SUEZ Ener-

gy Romania and the Bucharest Town-Jall.

The new stage of the “Meeting with energy“ educational program was the most important

social responsibility project of GDF SUEZ Energy Romania in 2009.
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The Organization of Oil Exporters – OPEC – warns that global economic

recovery will be slow and not immediate and estimates a 1.2% decline in

world economy this year and a 2.7% growth for 2010. „World economy

seems to enter a new stage, passing from a crisis effect limiting  period to a

recovery period“, according to OPEC.

The International Energy Agency (IEA) also announced modified forecasts

regarding the global oil demand in 2009, currently relying on a 1.9%

decrease in comparison to the previous year, from the 2.2% decline pre -

viously estimated. Nobuo Tanaka, Executive Director of IEA, warns about the

danger which ascending rates pose to all categories of energy resources.

“On oil, for instance, the price rose from 56 USD per barrel during the first

part of the year to about 75 USD in November and the rising trend conti -

nues. Under such circumstances of an over 40% rise in price throughout

one year, an artificial prolonging of the economic crisis is possible, caused

this time by the energy sector“, according to the IEA sector. Nobuo Tanaka

says that the situation can be explained quite simply: “The industry lowered

prices and in certain cases it completely gave up profit margins for main-

taining customers and to avoid halting activity. All these measures have

been calculated and budgeted at the beginning of the year, with a maxi-

mum 15-18% margin. When the price of energy resources goes up by 40%

in one year, then the industry must raise prices and sales will go down. The

result is catastrophic for all. If the price growth trend doesn’t temper, and

allows the industry to recover, then we will have large bankruptcies in

2010, meaning a new decline in energy demand.“

Romania’s energy consumption fell by about 9.8% during the first nine

months of 2009 in comparison to the same period of 2008. “Price varia-

tions for primary energy resources on international markets can quickly

push a company which doesn’t handle such resources efficiently into insol-

vency“, according to Yvonnik David, General Director of GDF SUEZ Energy

Romania. The winners of this period of crisis are the ones able to store

energy resources – especially natural gas and oil, purchased at minimal

prices on international markets. From this point of view, Romania is not one

of the winners.

Another handicap is economic recovery. While there are recovery signs in

the US and a number of EU states, in Romania the economic crisis is at its

peak. The real solution is at the reach of integrated energy service

providers, who can negotiate large contracts on international markets on

prices which are good for the consumers. “Energy companies can profit

from the price volatility of primary resources and can provide customers

with the best price for the moment“, according to Cristian Dandu, Director

of Corporate Energy Transactions at GDF SUEZ Energy Romania.

After the Crisis, Moderate Optimism in Forecasts

The Account of GDF SUEZ Energy
Romania’s Social Involvement in 2009

PUROLITE – The
American Giant in
Romania
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Energia din cuvinte
Rezolv` corect puzzle-ul [i vei descoperi pe vertical` numele
celui mai mare proiect de energie verde ce urmeaz` a fi dez-
voltat \n Sahara.

1. Gaz de France
2. Platform` online pentru reducerea consumului de

energie de c`tre utilizatorii Linux.  
3. Dezinfectant natural pentru apa potabil`.

4. Energie curat`, care suscit` controverse \n Europa.
5. Permit reglarea vitezei [i a puterii motorului \n func]ie

de puterea necesar` \n mod real.
6. O tehnologie nou` promite transformarea apelor mena-

jere \n acest biocombustibil.
7. Divizie a GDF SUEZ responsabil` pentru stocarea de

gaze naturale.
8. Baterii pe baz`  de ............. (microorganisme).

Cercet`torii de la Universitatea

din Hertfordshire, UK, lucreaz`

la realizarea unei locuin]e inte-

gral automatizate, care le

poate \nv`]a locatarilor obi-

ceiurile [i rutina zilnic`, poate

s` \nchid` [i s` deschid` u[ile

sau ferestrele, s` aprind` [i s`

sting` lumina, s` dea drumul la

aerul condi]ionat, ba chiar s`

le trimit` mesaje pe telefon

proprietarilor. Inter-Home ar

face casa mai sigur`, dar ar

ajuta [i la redu cerea cheltu-

ielilor cu energia [i a emisiilor

de carbon. www.herts.ac.uk

Cas` automatizat` Dezinfectant natural
Ap` potabil` cu aju-

torul soarelui – o idee

atât de simpl` \ncât

nu pare real`. Metoda

de baz`: expunerea

apei la soare, \ntr-un

recipient transparent,

din plastic sau sticl`,

pentru ca razele

solare s` distrug` ger-

menii. Un cercet`tor

american de la Geor-

gia Tech a reu[it s`

pun` la punct o

metod` mai eficient`

de dezinfectare a apei

cu ajutorul ultravio-

letelor: un \nveli[ ce

poate fi aplicat sti-

clelor cu ap` pentru a

scurta timpul de

expunere necesar dis-

trugerii germenilor. 
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CALENDAR

CALENDAR DE EVENIMENTE 

PE PIA}A DE ENERGIE

2-4 DECEMBRIE 2009 
Geo Power Europe 2009; München, Germania;
http://greenpower.msgfocus.com/c/1rrzGN8tfJY-
fyN4R
Ini]iate \n 2003, Conferin]ele Green Power sunt evenimente

dedicate energiilor alternative [i dezvolt`rii durabile. Con-

ferin]a de anul acesta este dedicat` domeniului energiei geo -

termale, iar speciali[ti din toat` lumea sunt a[tepta]i s`

sus]in` comunic`ri. 

12-15 DECEMBRIE 2009
Middle East and Africa Power and Energy Exhibition
„Electricx“; Cairo, Egypt; www.electricx-egypt.com;
info@egytec.com
Scopul acestui eveniment, organizat anual, este s` promoveze

o re]ea de exper]i, leaderi din industrie [i distribuitori din sec-

torul energetic. Anul trecut, la expozi]ie au participat 11.688

de vizitatori din 39 de ]`ri. 

22 DECEMBRIE 2009
155th (Extraordinary) OPEC Meeting, Luanda, An-
gola; www.opec.org
Evenimentul, cel mai important de pe pia]a de energie, va

dicta tendin]ele pie]elor interna]ionale [i va canaliza previziu-

nile pentru urm`torul an. 

18-21 IANUARIE 2010
World Future Energy Summit, Adu Dhabi;
http://www.worldfutureenergysummit.com
O platform` global` pentru solu]ii energetice durabile, con-

ferin]a ofer` un cadru ideal pentru ca leaderii industriei, in-

vestitori, speciali[ti, politicieni [i cercet`tori s` discute despre

provoc`rile [i solu]iile cerute de o pia]` energetic` tot mai pre-

ten]ioas`. 

4-7 FEBRUARIE 2010 
Bioenergy Expo, Verona, Italia; http://www.bioe -
nergyweb.it/index_en.asp
Conferin]a ofer` oportunit`]i agricultorilor, prezentând toto-

dat` informa]ii [i nout`]i din domeniul energiei, fiind progra-

mat` \n paralel cu Fieragricola. 

5-6 MARTIE 2010
MIT Energy Conference 2010, Cambridge, USA;
www.mitenergyconference.com; mit_energy_con-
ference@mit.edu
Ca \n fiecare an, Conferin]a Insitutului Tehnologic din Massa-

chussets, una dintre cele mai prestigioase Politehnici din

lume, va aduce laolalt` cercet`tori, investitori, antreprenori,

politicieni [i profesioni[ti ai energiei, pe to]i cei care definesc

viitorul energetic al Planetei. 

ABDALLA SALEM EL-BADRI
Secretar General OPEC

S` nu facem gre[eala de a crede altceva:
combustibilii fosili vor r`mâne \n centrul 
satisfacerii nevoilor globale de energie \n 
viitorul previzibil. 

BENJAMIN FRANKLIN
Om politic, diplomat, om
de [tiin]` [i inventator

Energia [i perseveren]a modific` toate 
lucrurile. 

BARAK OBAMA
Pre[edintele Statelor
Unite ale Americii

Inovatorii [i antreprenorii din domeniul 
energiei sunt pionierii acestei genera]ii.
}ara care va câ[tiga cursa tehnologiilor
energe tice va fi gigantul economic al 
secolului XXI.



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 Româ-

nia, 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 răspunsurile pentru \ntrebările de mai jos, prin fax, e-mail sau la adresa

redacţiei, cel târziu pân` la data de 15.01.2010. Câ[tig`torii vor fi deci[i prin tragere la sor]i, iar

premiile  sunt: zece c`r]i de specialitate, [i marele premiu – un aparat foto digital. 

Vă mulţumim pentru sprijin.

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

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

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

Pentru a v` califica pentru tragerea la sor]i, v` rug`m s` completa]i lizibil toate datele de contact.

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 021 319 35 68 sau

2. scanată, prin e-mail, la adresa oxygen@edipresse.ro sau

3. prin poștă, pe adresa Edipresse AS, strada Buze[ti 50-52, sector 1, București, 

„Pentru Oxygen“.

Câştigătorii concursului precedent sunt: 

Aparat foto: Ion Oni]oiu Cartea „O istorie a gazelor naturale din Romania”, de Dumitru

Chis`li]`: {tefan Vasile (Târgovi[te), B`canu Gheorghe (Timi[), Dragomir Nicu (Bra[ov), B\rlig`

R`di]a (Gala]i), Nedelea Mihai (Z`rne[ti), Borza Gheorghe (Bucure[ti)

Chestionar OXYGEN
RĂSPUNDEȚI 

LA |NTREBĂRI 
ȘI CÂȘTIGAȚI! 



Te consideri un ecologist moderat, un radi-

cal sau, mai degrab`, un partizan pe pro -

bleme punctuale?

L.M.
Sunt un ecologist ama-

tor. Nu fac (prea mul]i)

bani din asta, mai

degrab` cheltui. Nu

sunt \ns` un ecologist de ziua a [aptea – adic`

nu sunt unul recent. Mi-a p`sat \ntotdeauna de

ce se \ntâmpl` cu mediul \n jurul meu. Cel mai

greu \mi e s` v`d un copac t`iat, cred c` mai

greu decât s` v`d porcul sacrificat de Cr`ciun. 

Sunt ecologist \ns` mai tot timpul – nu cred c`

exist` probleme punctuale aici. |ns` nu sunt

un ecologist radical [i absurd. {tiu c`, la un

moment, dat \ntre mediu [i industrie, care

aduce locuri de munc`, trebuie s` g`se[ti o

cale de mijloc. Nu putem opri toate fabricile.

Nu putem arunca \n aer sondele. Cineva mai

demult a calculat c`, dac` nu ar fi ma[ini [i

toat` lumea ar folosi tr`suri cu cai, problema

polu`rii cu baleg` ar fi de nerezolvat chiar [i

\ntr-un ora[ mic! A[a c` sunt un ecologist

ra]ional, \n sensul \n care \n]eleg c` [i oamenii

[i nevoile lor sunt parte a mediului.

Cât de verde este stilul t`u de via]`?

L.M.Merg cu bicicleta [i iarna, când pot

([i pot destul de des). |ncerc s`

folosesc cât mai pu]in aerul condi]ionat. Când

\mi iau o ma[in`, m` uit s` v`d ce emisii are.

Chiar mi s-a \ntâmplat recent s` pot alege \ntre

un motor de 3.000 cmc [i unul de 2000, cu

mai pu]ine emisii, dar mai lent, [i-am ales ver-

siunea a doua. Apoi \ncerc s` nu arunc gunoi

decât la co[. Dac` m` duc la picnic, strâng

absolut totul dup` mine. Nu arunc hârtii pe

jos, câteodat` le mai ridic [i pe ale altora, dac`

nu sunt prea murdare. |i \nv`] [i pe copii asta

[i sper c` genera]ia lor va tr`i \n ora[e mai

curate... A, s` nu uit: totu[i, oricât de verde

sunt, \mi plac gen]ile de piele!

Ce amprent` de carbon ai? Ai avut curiozi-

tatea s` o calculezi?

L.M.{tiu c` e mult, pentru c` asta e

situa]ia \n mai toat` Europa. Dar nu

cred \n asta, mai degrab` a[ face un calcul ce

capacitate de absorb]ie are fiecare ]ar` [i,

deci, fiecare locuitor. Asta ar trebui s` ne \ngri-

joreze: dac` sunt destule p`duri s` absoarb`

ce emitem noi sau nu. Or, asta e o problem` la

noi: chiar dac` r`mânem la acela[i nivel cu

emisiile, p`durile scad. Calitatea aerului, [i ea.

Care sunt cele mai „verzi“ obiceiuri ale

familiei tale?

L.M.Iahtingul. Ne-am distrat toat` vara

pe mare cu vreo 20 de litri de moto -

rin`. Asta e cam cât consum` un jet-ski \ntr-o

or`. |n rest, doar vele, vânt, niciun fel de emisii.

Alergarea: ne place s` mergem prin parc la

jogging, iar copiii – pe biciclet`. Ambalajele

mari: pu]in` lume [tie (de[i e cam evident!) c`

cel mai bine pentru mediu e s` cumperi sucul

sau apa \n recipien]i mari – cantitatea de plas-

tic scade odat` cu cre[terea volumului...

Dar ale copiilor? Care este cel mai „verde“

gest pe care li-l sugerezi/impui zi de zi?

L.M.S` nu cread` c` tr`iesc pe o planet`

nesfâr[it`. Le explic c`, de fapt, noi

nu putem arunca niciodat` nimic la gunoi, gân -

dind la nivel global, pentru c` niciun tom be ron

nu a fost vreodat` urcat \n rachet` [i trimis \n

spa]iu. Tot gunoiul r`mâne aici, pe planet`. 

{i-atunci trebuie s` producem cât mai pu]in.

Ce \nseamn` pentru tine bicicleta? 

L.M.|nseamn` dependen]`. Pe biciclet`

\mi vin toate ideile bune [i un sfert

din cele proaste! 

Cu ea sl`besc, cu ea

fac mu[chi, cu ea

trec mai repede de

trafic. E prietena

mea.

Dar vela?

L.M.Vela e despre libertate, de[i pare

despre ecologie. E despre a fi singur,

\n larg, departe de uscatul câteodat` prea

popu lat (mai ales vara) ca s` mai fie [i confor -

tabil. Vela \nseamn` \ntoarcere la \nceputul

lumii, \nainte de apari]ia oamenilor, ca simplu

observator al unei lumi pustii...

Te-ai implicat \n proiectele Umbrela Verde

ale Funda]iei Mereu Aproape. Sim]i, cu

fiecare an care trece, c` asemenea

proiecte fac o diferen]`, determin` o

reac]ie a publicului, o schimbare? Ce

anume ]i-ai dorit [i nu s-a \ntâmplat \n

urma unor asemenea activit`]i?

L.M.Cinstit, noi predic`m doar celor con-

verti]i. Cei c`rora le pas` de mediu

sunt aten]i la mesajele noastre, \ns` probabil

c` se poart` deja frumos cu el. Cei pe care

ecologia \i las` rece sunt greu de influen]at.

Poate doar s` a[tept`m ca genera]ia „mur-

dar`“ s` ajung` \ncet-\ncet la pensie [i s` aib`

tot mai pu]in gunoi de aruncat... Pe de alt`

parte, acest gen de activit`]i publice p`streaz`

presiunea. Fac din gestul de a fi necivilizat [i

murdar unul cu adev`rat r`u privit. {i asta, pe

termen lung, conteaz`. A[a cred, c` altfel nu

m` implicam!

Dintre toate m`surile „verzi“ luate \n

România \n ultimii ani, care ]i s-a p`rut cea

mai eficient`?

L.M.Falimentul marilor colo[i industriali.

Eficient`, dar trist`. A fost ecologie

prin incompeten]`!

Dar cea mai ineficient`?

L.M.Plantarea de pomi. E a[a un

stereotip! Mai bine salv`m pomi, c`

pân` se fac ̀ [tia mari... r`mânem oricum f`r`

aer!

Dac` ai fi „rege pentru o zi“, ce m`suri

„verzi“ ai impune \n România?

L.M.A[ face un milion de co[uri de

gunoi. {i l-a[ lua pe Adi Minune s` le

promoveze \ntr-un cântec, cu fete maneliste

care se unduiesc aruncând ambalajul la gunoi!

Ce parte a României crezi c` merit` prote-

jat` [i nu este?

L.M.Marea Neagr`. E groapa noastr` de

gunoi lichid.
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ALTERNATIVE: Lucian Mândru]`

interviu de ANDREEA MURE{AN 

Nu tr`im pe o planet` nesfâr[it`...






