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9 Cu ochii pe consum
Managementul energetic responsabil,
geopolitica [i resursele viitorului

INTERVIU CU
DUMITRU CHIS~LI}~:
ABORDARE ECO P42

TOP STORY
INDUSTRIA ENERGETIC~ 
{I CRIZA GLOBAL~ P10

TEHNOLOGIE DE VÂRF
ORA{ELE VIITORULUI 
SE |NC~LZESC CU AP~ TERMAL~ P12
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PUNCT DE VEDERE

|
n acest num`r al revistei Oxygen. Energie pentru afaceri ve]i g`si 
informa]ii punctuale despre procesul de conducere a sectorului 
energetic cu ajutorul echipamentelor [i tehnicilor avansate de
m`surare [i monitorizare a consumului. Aspectele financiare, 
orientarea c`tre client, managementul investi]iilor, toate aceste 

aspecte demne de luat \n considerare \n realizarea unui plan de 
management energetic vor fi analizate [i dezb`tute de speciali[tii pie]ei. 

Revista noastr` continu`, astfel, demersul de promovare a solu]iilor energetice
eficiente pentru clien]i. Ne bucur`m s` fim al`turi de dumneavoastr` cu bune
practici pentru succesul antreprenorial. 

V` urez o lectur` confortabil`!

Solu]ii eficiente

FLORINA P|NZARU
Marketing Communication Manager 
GDF SUEZ Energy România

La prima vedere, ideea managementului energiei
poate fi interpretat` ca o op]iune salvatoare din
vârtejul problemelor generate de criza financiar`. 
|n realitate, reprezint` o parte a conducerii 
respon sabile a afacerilor. 

Clien]ii sunt tot mai
aten]i la g`sirea de
solu]ii care s` le 
permit` consumuri 
reduse de energie.

Sub aspectul efici -
en]ei energetice, de-
ciziile globale trebuie
\nlo cuite cu decizii
indi viduale ale com-
paniilor.

Managementul ener-
getic nu porne[te de
la premisa certitudinii
aprovizion`rii cu
resurse energetice. 

Trebuie consolidat`
rezisten]a ora[elor \n
fa]a crizelor energe -
tice care pot ap`rea
oricând.
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securitatea energetic` [i pen-
tru a furniza o alternativ` la
combustibilii fosili.
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Japonia inten]ioneaz` s` constru-
iasc`, pân` \n 2030, prima central`
solar` spa]ial`, de 1.000 megawa]i.
Statul nipon a desemnat deja fir -
mele [i organismele care urmeaz`
s` o fabrice, sub coordonarea JAXA
(Agen]ia Spa]ial` Japonez`). Proiec-
tul vizeaz` lansarea pe orbita geo -
sta]ionar` a unui dispozitiv dotat
cu numeroase panouri solare, care

va converti energia solar` \n elec-
tricitate, transmi]ând-o apoi la o
uria[` anten` la sol, prin unde
laser sau microunde. O form` de
energie ce se anun]` mai ieftin`,
este ecologic` [i inepuizabil`: lumi-
na Soarelui abund` \n spa]iu, unde
nu este blocat` de gazele cu efect
de ser`. |n urm`torii ani, un satelit
de testare va \ncerca transmiterea
microundelor de pe orbita joas`; \n
2020, o structur` fotovoltaic` flexi-
bil`, de 10 megawa]i, va fi plasat`
la aceea[i altitudine cu Sta]ia Spa -
]ial` Interna]ional` (ISS); ulterior,
un prototip cu o putere de 250
megawa]i va fi folosit pentru a
testa nu doar func]ionalitatea, 
ci [i competitivitatea financiar` a
proiectului.  �

{TIRI
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Conferin]a Climatic` de la Copenhaga

P rotocolul de la
Kyoto, pentru pre-
venirea schimb` -
rilor climatice [i a

\nc`lzirii globale, expir` \n
2012, iar realizarea unui nou
acord interna]ional e impe -
rativ` pentru continuarea
m`surilor de limitare a
emisiilor de gaze cu efect de
ser`, printre multe altele.
De unde [i eforturile guver-
nului danez [i ale UNFCCC

de a \ncheia Conferin]a de
la Copenhaga cu un Proto-
col de continuare a celui de
la Kyoto. 
Conferin]a de la Copen-
haga, care va avea loc \n
decembrie 2009, este ulti-
ma ocazie a unei \ntâlniri la
nivel guvernamental a mem-
brilor UNFCCC \naintea
\ncet`rii tratatului anterior.
Reprezentan]i guvernamen-
tali din 170 de ]`ri sunt

a[tepta]i s` participe,
al`turi de jurnali[ti, activi[ti
de mediu [i speciali[ti din
diferite domenii conexe. |n
total, 8.000 de persoane vor
\ncerca s` redeseneze
viitorul energetic [i climatic
al planetei. Gazdele reuniu-
nii vor fi primul ministru
danez, Lars Lokke Ras-
mussen, [i ministrul Mediu-
lui [i Energiei din aceast`
]ar`, Connie Hedegaard. �

Europa dep`[e[te America
de Nord \n topul celor mai
performante companii din
punctul de vedere al emisii -
lor de gaze cu efect de ser`,
potrivit celui mai recent
raport al Carbon Disclosure
Project (CDP). Raportul ana -
lizeaz` companii din \ntreaga
lume nu numai sub raportul
limit`rii emisiilor, ci [i al pla-
nurilor de prevenire a
riscurilor financiare asociate
cu schimb`rile climatice. Nu
e de mirare c` 7 companii
europene se reg`sesc \n
primele 12 pozi]ii, date fiind
limit`rile legislative f`r`
corespondent \n Statele
Unite. Cele 7 finaliste sunt:
Allianz, BASF, Nokia, Reckitt
Benckiser, Royal Dutch Shell,
Siemens [i Swiss Re. �

Pia]a, [i mai ales pia]a
energiei „verzi“, este
suprasaturat` de idei care
mai de care mai n`stru[nice.
Unele dintre ele \ns` con]in
m`car promisiunea
\mbun`t`]irii surselor
actuale de energie curat`.
Este cazul proiectului Wind-
Pipe al companiei John R.
Tuttle Inc., un proiect care
vizeaz` ob]inerea energiei
eoliene f`r` dezavantajele
momentului (câmpurile
eoliene deruteaz` [i atrag
stolurile \n perioadele [i pe
rutele de migrare, ucigând
mii de p`s`ri). WindPipe
arat` ca un ciudat instru-
ment muzical, un tub dotat

cu un fel de goarn` uria[`,
dar complet lipsit de elice,
turbin`, practic de orice
mecanism de rota]ie. El
poate fi montat vertical, 
asemeni morilor de vânt
actuale, dar la distan]e mult
mai mici, la fel cum poate fi
montat orizontal sau \n orice
unghi, pe sol, pe cl`diri sau
\ngropat \n p`mânt; poate fi
folosit chiar la captarea 
vântului \n mijlocul ora[ului,
\ntre zgârie-nori. Prototipul
va fi pus \n func]iune \n
prim`vara lui 2010, iar
viitorul va demonstra dac`
suntem preg`ti]i s` trans-
form`m vântul \n electrici-
tate f`r` turbine. �

7 companii
europene \n
topul CDP

Electricitate din spa]iu Energie eolian` f`r` turbine
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Salonul Auto de la Frankfurt – record de modele electrice

|ntr-un mediu care devine din
ce \n ce mai complex (un-
bundling, deschiderea pie ]e -
lor de energie, multienergie,
context economic dificil...),
este necesar ca \n acela[i
timp s` putem reac]iona ra -
pid, dar s` fim [i eficien]i, [i
numai o bun` informare per-
mite atingerea acestor obiec-
tive. A trecut timpul \n care
se f`ceau diferen]ieri \ntre
meserii sau direc]iile unei
companii. Un bun manager
este acela care \mp`r t` [e[te
viziunea sa, know - how-ul,
problemele sale interlocuto-
rilor [i echipelor sale, c`ci cu
cât sunt mai multe persoane
informate, cu atât pot fi evi-
tate erorile [i poate fi asigu-
rat un progres mai rapid [i o
mai bun` capacitate de an-
ticipare. Informa]ia este, de
asemenea, un element de efi-
cacitate [i de motivare. De
fapt, a putea s` „situezi“
ac]iunea \ntr-o perspectiv`
mai global` \]i permite s`
ajungi la esen]ial f`r` a te
pierde \n detalii f`r` scop,
\nseamn`, de asemenea, s`
faci dovad` de ini]iativ`. Este
adev`rat c` informarea con-
sum` timp, \ns` nu este timp
pierdut, ba din contr`.
Direc]ia Financiar` a unei
companii este, \n general, bine
informat` [i trebuie s` se
asigure c` dispune de toate
informa]iile necesare pentru
a putea r`spunde nevoilor
opera]ionale [i, pe cât posi-
bil, pentru a le anticipa. �

Anne-Marie Gestin 
Director Financiar 

GDF SUEZ Energy România

Informarea –
cheia eficien]ei

Mercedes a prezentat
BlueZero E-Cell Plus, un
hatchback cu 5 u[i, dotat cu
motor electric [i cu com-
bustie intern`, cu o auto no -
mie combinat` de 600 km,
construit pe platforma lui A
Klasse. |i stau al`turi Opel
Ampera, similar ca motori -
zare, ori Saab 9-5 sedan \n
varianta cu biocombustibil. 

Compania german`
Herpa a prezentat la Frank-
furt o surpriz` pentru nostal-
gici: modelul New Trabi, ve -
chiul Trabant \n variant` eco.
Cu un motor electric ce \i
asigur` o autonomie de 250

km [i dotat cu panouri solare
montate pe capot`, care ali-
menteaz` sistemul de aer
condi]ionat, Trabi ar putea
intra \n produc]ie \n 2012. 

Micu]a e-UP de la Volk-
swagen a fost una dintre
vedetele expozi]iei: un auto-
turism 100% electric, cu un
motor ce dezvolt` 80 CP [i
autonomie de 130 km. Zero
emisii poluante, nivel de zgo-
mot minim [i, dup` cum
promit produc`torii, o
lansare cu fast \n 2011. Peu-
geot a venit tot cu o mini-
ma[inu]`, BB1, de doar 2,5 m
lungime [i o greutate de 600

kg, dar cu 4 locuri [i 120 km
autonomie. Cel`lalt mare
produc`tor francez, Renault,
a adus nu mai pu]in de patru 
mo dele electrice: variantele
eco ale sedanului Fluence [i
uti litarei Kangoo, un super-
mini, Zoe [i un autoturism cu
doar dou` locuri cu motor de
15 kW, Twizy.  

Pe scurt, Salonul s-a
\ncheiat nu numai cu un
num`r-record de modele hi -
brid sau electrice, ci [i cu
promisiunea c` \n curând
vom asista la produc]ii de
serie pentru cât mai multe
dintre ele. �

�

�

�

�

P e data de 14 noiembrie, cea de-a
doua Conferin]` Oxygen, organi-
zat` de GDF SUEZ Energy România
pentru clien]ii business, reune[te

speciali[ti de seam` din domeniul ener-
getic. Principalul subiect al conferin]ei este
dezbaterea cu tema Energy Management
pentru companii. 
Printre invita]ii evenimentului se num`r`
Yvonnick David, Directorul General GDF
SUEZ Energy România, Florin Pogonaru,

Pre[edintele Asocia]iei Oamenilor de Afa -
ceri din România, Valentina {iclovan, Vice-
Pre[edinte pentru Dezvoltare \n Europa de
Sud-Est – GDF SUEZ, Zoltan Nagy Bege,
Director General al ANRE – Departamentul
pentru Pia]a de Gaze, Nicolas Richard -
Director Adjunct Direc]ia Tranzac]ii Corpo-
rative de Energie, GDF SUEZ Energy Româ-
nia, [i Dumitru Chis`li]` – Pre[edintele
Societ`]ii Inginerilor din Domeniul Gazelor
Na turale Media[. �

Salonul Auto de la Frankfurt, recent \ncheiat, ar putea fi rezumat \n cifre seci astfel: 13 zile,
850.000 de vizitatori, cu 150.000 mai pu]ini decât la edi]ia anterioar`, 750 de expozan]i,
[i ei cu 30% mai pu]ini decât acum doi ani, 100 de premiere mondiale [i un record absolut
\n ceea ce prive[te modelele hibrid sau electrice: practic, nu exist` expozant care s` nu fi
venit cu o propunere „verde“, de la Trabantul resuscitat la  Mercedez BlueZero. �

Conferin]a Oxygen la a doua edi]ie
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Compania canadian` WiTricity a
prezentat, \ntr-o demonstra]ie live
f`cut` la Simpozionul Inter na]i -
onal de Energie Solar` de la
Toronto, o „tehnologie a viitorului“
capabil` s` transmit` curent elec-
tric f`r` fire, \n spa]iu deschis, la o

distan]` de 10 metri, scrie CNN. 
Versiunea de electricitate „wire-
less“, care a reu[it s` alimenteze
becurile aflate la distan]` de o
surs` de curent, a fost denumit`
„rezonan]` magnetic` cuplat`“ [i,
practic, transform` energia \ntr-un
câmp magnetic de o anumit`
frecven]`, o trimite prin aer c`tre
aparatele electrice, care o trans-
form` \napoi \n energie. „Metoda
mai are nevoie de câteva finis`ri [i
va putea fi pe piaţ` pân` la
sfâr[itul anului viitor. Odat` cu
extinderea sistemului \n lume, se
va limita drastic folosirea cablurior
electrice, a firelor [i a bateriilor
voluminoase“, a precizat Eric 
Giler, pre[edintele companiei
WiTricity.  �

{TIRI
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A li-al-Nouaimia,
pre[edintele \n
exerci]iu al Organi-
za]iei }`rilor Expor-

tatoare de Petrol, afirm` c`
se impune ca, pentru
moment, ]`rile membre ale
organiza]iei s` p`streze pro-
duc]ia de petrol la nivelul
actual pentru a controla ast-
fel evolu]ia pre]ului barilului
de „aur negru“, dup` cum
anun]` Agen]ia France
Presse.
Decizia OPEC, comunicat`
la Viena, ]ine seama de pre-
viziunile evolu]iei econo -
mice mondiale, care tind s`
indice o a[teptat` revenire
[i, implicit, o cre[tere a

cererii de petrol, cu toate c`
semnale ale ie[irii din rece-
siune sunt destul de slabe,
iar pia]a carburan]ilor
r`mâne \n continuare la un
nivel de cerere \n sc`dere.
„Pia]a petrolului este acum
o pia]` stabil`, iar pre]ul
barilului este bun pentru
toat` lumea, astfel c` tre-
buie s` \ncuraj`m
men]inerea cotelor actuale
de produc]ie pentru statele
OPEC“, a precizat Al-
Nouaimia, ministrul Petrolu-
lui din Arabia Saudit`.
Mini[trii cartelului petrolier
au luat decizia de limitare a
produc]iei la sfâr[itul anului
2008, când pre]ul carburan-

tului era \n declin [i
ajunsese la 32 de dolari ba -
rilul, iar efectul \nghe]`rii
cotelor a fost dublarea
pre]ului, acum barilul de
petrol ajungând s` coste 
70 dolari.
Tot ca urmare a hot`rârii
OPEC de reducere a pro-
duc]iei petroliere, expor-
turile de petrol rusesc din
trimestrul al treilea al lui
2009 le-au dep`[it, pentru
prima oar` dup` c`derea
Uniunii Sovietice, pe cele de
petrol saudit, se arat` \ntr-o
statistic` din 2009 a cotelor
de exporturi petroliere,
citat` de Agen]ia
Bloomberg. �

„Desertec, cel mai ambi]ios
proiect energetic din lume“
este sloganul sub care s-a
lansat \n Monaco planul a
12 companii europene ce
prevede instalarea de mii de
oglinzi \n De[ertul Sahara
pentru a ob]ine energie
solar`, arat` Reuters.
Proiectul, care va costa 400
milioane de euro, cuprinde
un sistem de centrale ter-
mice care vor produce
peste 100 de gigawa]i, o
putere energetic` ce ar
asigura 15% din necesarul
de energie al \ntregii Europe
pân` \n 2050. Radia]ia
solar` din de[ertul african
va \nc`lzi ap` la 800 de
grade, vaporii produ[i vor
ac]iona turbinele electrice
ale centralelor, iar energia
va fi transmis` spre Europa
printr-o re]ea de peste
3.000 de kilometri, care va
traversa Orientul Mijlociu [i
Nordul Africii. �

|n Germania a fost dat` \n
exploatare, \n premier`
mondial`, o termocentral`
cu oxicombustie, tehnolo-
gia „c`rbunelui curat“, cu
emisii de dioxid de carbon
aproape de zero, a anun]at
Departamentul pentru
Energie al zonei Branden-
burg. �

Directorul executiv al com-
paniei egiptene „Dana Gas
Egipt“, Ahmed Al-Arbeed, a
confirmat descoperirea
unui nou z`c`mânt de gaz
natural \n Delta Nilului, ale
c`rui rezerve au fost esti-
mate la 283 miliarde de
metri cubi, echivalentul a
16 milioane de barili de
petrol. Distan]a mic` fa]`
de centrala de la El Basant
permite lansarea rapid` [i
cu costuri mici a produc]iei
de gaz [i s-a \nceput deja
construc]ia unei conducte
de transport ce va conecta
El Basant cu exploatarea de
la El Wastani. �

Energie solar`
din Sahara

Energia f`r` „fir“ Prima termocentral`
„curat`“ din lume 

Z`c`mânt nou de
gaz \n Delta Nilului  

OPEC decide: cotele de produc]ie r`mân sc`zute 

2009
este anul \n care,
pentru prima
oar`, exporturile
de petrol rusesc
dep`[esc expor-
tul saudit.
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GDF Suez – 18 miliarde
euro, profit opera]ional
„Rezultatele din prima
jum`tate a anului 2009 con-
firm` dezvoltarea profitabil`
a Grupului GDF SUEZ, cea 
de-a doua mare companie
energetic` din lume, profitul
net al companiei pentru pe -
rioada ianuarie-iunie fiind de
3,3 miliarde euro, \n pofida
pre ]ului ridicat la energie [i a
mediului economic dificil“,
se arat` \n raportul Diviziei
Europa a grupului francez. 
|n raport se mai men]i onea z`
c` numai divizia de ener gie
Europa, care nu acope r`

pia]a din Germania [i
Benelux, a generat venituri
de 4,2 mld. euro. 

Re]ea energetic` comun`
\n Zona Golfului
Consiliul de Cooperare al
Golfului a anun]at \nche ierea
cu succes a primei faze a
proiectului „Re]elei de Inter-
conectare“ a ]`rilor din zona
Golfului Persic, care asigur`
conexiunea re]elelor ener-
getice din Qatar, Bahrein [i
Kuweit. Investi]ia este
supravegheat` de Autori-
tatea Comu n` pentru
Interconec tare [i este pre v` -

zut` a deveni opera]io nal` \n
anul 2011. 

Sectorul nepetrolier 
din EAU cre[te cu 4%  
Potrivit Ministerului
Economiei din Emiratele
Arabe Unite, cifrele oficiale
publicate pentru anul 2008
demonstreaz` o cre[tere
real` a investi]iilor publice [i
private din sectorul nepe -
trolier de aproape 4 la sut`
din produsul intern brut,
tendin]a p`strându-se con-
stant` [i la nivelul primului
semestru din anul 2009, \n
ciuda crizei finaciare globale. 

|n flux continuu

�

�

�

Taxe prea mari pe carburan]i \n ]`rile G-7

Fuad Al-Zayer, directorul Departamentului
de Date al OPEC, a oferit, \ntr-o prezentare
f`cut` pentru Buletinul organiza]iei, la se -
diul din Viena, o serie de date ce arat` c`,
\n ]`rile din Grupul G-7, taxele impuse fac ca
pre]ul unui litru de benzin` s` devin` mai
mult decât dublu pentru consumatorul final,
fa]` de cel cerut de produc`tori. Astfel,
dac` \n tot cursul anului 2008 pre]ul de pro-
duc]ie al unui litru de petrol brut a fost de

circa 50 cen]i, la care s-au ad`ugat cos-
turile adiacente (rafinare, transport, asigu -
r`ri, distribu]ie) de \nc` aproximativ 25
cen]i, taxele ad`ugate la pre]ul final al unui
litru benzin` au mers de la 15-20 de cen]i \n
SUA [i Canada, la 40 de cen]i \n Japonia,
70-80 cen]i \n Fran]a, Italia [i Germania,
pân` la 1, 2 dolari \n Marea Britanie.  
„Cu excep]ia Japoniei, Canadei [i Statelor
Unite, toate celelalte state din G-7 câ[tig`
mai mult din taxele pe benzin` decât
câ[tig` produc`torii din vânzarea de petrol
brut. De exemplu, \n perioada 2004-2008
]`rile din G-7 au \ncasat din taxele pe ben-
zin` 3,418 bilioane de dolari, \n timp ce pro-
duc`torilor din OPEC le-au revenit 3, 346
bilioane dolari“, se arat` \n prezentarea lui
Al-Zayer, care a explicat c` taxele aplicate
de guvernele na]ionale sunt cele care fac ca
pre]ul carburan]ior s` devin` o povar` pen-
tru cet`]eni. �

7 milioane de lire pentru „energie inteligent`“
Un program lansat de guvernul britanic va
oferi finan]`ri \n valoare de peste 7,2 mili -
oane de lire sterline (12 milioane de dolari)
companiilor care vor propune [i vor dezvol-
ta noi celule de combustibil nepoluante pe
baz` de hidrogen, a anun]at Departamentul
pentru Energie [i Schimb`ri Climatice din
Marea Britanie. „Programul-competi]ie este
cel mai recent dintr-o serie de m`suri pen-
tru stimularea tehnologiilor energetice cu
nivel redus de carbon, care, se sper`, vor
contribui la impulsionarea cre[terii eco-
nomice [i a productivit`]ii [i a fost introdus
pentru prima dat` \n bugetul guvernamental
pe 2009, pentru a contribui substan]ial la

progresul tehnologiilor avansate de produ -
cere a energiei verzi“, a precizat David
Rinichi, ministrul pentru energie al Regatu-
lui Unit. 
Guvernul sper` c` programul va sprijini
proiectele demonstrative, cum ar fi dez-
voltarea flotelor de celule de combustibil [i
a produc]iei vehiculelor pe baz` de hidro-
gen, producerea de hidrogen din surse non-
carbon [i utilizarea acestuia ca un operator
de transport de „energie inteligent`“, pro-
cesele de scalabilitate [i crearea de echipa-
mente pentru fabricarea de serie [i testarea
modulelor de celule de combustibil \n
condi]ii de func]ionare reale. �

Aprovizionarea cu energii
curate, nepoluante, \n
cantitate mare r`mâne o
prioritate pentru Grupul
GDF SUEZ. Pân` acum,
aproape 20% din electrici-
tatea de la GDF SUEZ
provine din energia nu-
clear`, 20% din energiile
regenerabile, 50% din
gazele naturale [i restul de
aproximativ 10% reprezint`
energiile termice clasice.
Trebuie s` continu`m \n
acest sens, pentru a putea
garanta un mix energetic
echilibrat [i care, la limit`,
nu emite sau emite foarte
pu]in CO2. Aceast` priori-
tate trebuie cuplat` cu un
angajament constant pen-
tru o mai bun` eficien]` 
energetic`. Cei aproape
80.000 de angaja]i ai Di-
viziei Energy Services se
consacr` dezvolt`rii de ser-
vicii energetice care s` \i
ajute pe clien]ii no[ri –
colectivit`]i, \ntreprinderi
[i particulari – s` \[i
reduc` consumul. |n fine,
va trebui s` garant`m o in-
vesti]ie constant` \n sec-
toarele de Cercetare [i
Dezvoltare. |n 2008, Grupul
nostru a investit deja mai
mult de 200 de milioane de
euro, iar cei 1.200 de
cercet`tori au depus
aproape 2.000 de brevete
de inven]ii \n domenii ca
energiile regenerabile,
\nmagazinarea energiei sau
captarea-stocarea de CO2.

Gérard Mestrallet
Pre[edinte Director General al

Grupului GDF SUEZ

Protec]ia mediului,
o voca]ie
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n timp ce, la nivel mondial, mai
toate industriile au fost serios lovite
de valul recesiunii generalizate,
energia s-a putut considera oare-
cum protejat`. {i asta, pentru c`
este un domeniu mai aparte.
Oamenii continu` s` aib` nevoie de

curent electric [i s` se \nc`lzeasc`, de[i
fabricile [i-au ajustat consumurile pân` la
niveluri considerate de criz`. Pentru c`
apar]ine totu[i acestei planete, industria
energetic` a fost \ntrucâtva afectat`. 

Efectul cel mai semnificativ a fost acela al
sc`derii consumului de gaze [i electricitate.
„Aceasta a dus la reajustarea unor investi]ii
consistente \n dezvoltarea de noi capacit`]i
de produc]ie \n Europa [i \n lume. |n acela[i
timp, strategia marilor actori din domeniu a
fost regândit` din mers. Unele companii au

prezentat rezultate mai bune decât \n anii
anteriori“, ne spune Anne-Marie Gestin,
director financiar \n cadrul GDF SUEZ Ener-
gy România. Potrivit acesteia, s-au schim-
bat [i unele direc]ii de dezvoltare, care,
pân` acum câ]iva ani, erau considerate un
„must have“. Printre acestea, [i elaborarea
unor noi proiecte de producere a electrici -
t`]ii, care, din cauza condi]iilor economice
actuale, sunt \n stand-by.

Nici pia]a româneasc` de gaze [i electrici-
tate nu se constituie \ntr-o excep]ie. Volu-
murile vândute au sc`zut, chiar dac` \n pro-
por]ii diferite. Dac` la gaze s-a \nregistrat
un recul semnificativ al vânz`rilor, electrici-
tatea a suferit mai mult. „Sectorul care a
fost [i este cel mai afectat este acela de
business, mai exact cel pe care noi \l
numim middle-market, adic` cel al \ntre-

prinderilor mici [i mijlocii. Acestea, neavând
putere financiar` ridicat`, au sim]it un [oc
destul de puternic [i imediat [i-au sc`zut
considerabil consumurile. Totu[i, de la
IMM-uri se a[teapt` [i revigorarea cea mai

TOP 
STORY

Industria energetic`, 
neimpresionat` de criz`

Marile companii energetice 

din lume nu au fost foarte afectate de 

recesiunea mondial`. Nici firmele din Româ-

nia nu fac excep]ie, \ntrucât consumul de

energie nu a \nregistrat un recul drastic. 

Iar asta se datoreaz` [i faptului c` industria

de energie local` este destul de solid`, de[i

are, \nc`, multe hibe de vindecat.

text FLORIN COJOCARU  
foto ALBERTO BOLOCAN, 

SHUTTERSTOCK

Scumpirea moderat` a
gazului de anul trecut a fost
insuficient` pentru ca furni-
zorii s`-[i acopere  marja
care le-a fost rezervat`. 
|n aceste condi]ii, ieftinirea
gazului din acest an nu a
fost tocmai oportun`.



rapid`. |n ceea ce prive[te consumurile
segmentului reziden]ial, acestea nu s-au
modificat prea mult, comparativ cu anul tre-
cut. De fapt, am observat c` popula]ia a
consumat aproape la fel de multe gaze ca [i
anul trecut“, precizeaz` Anne-Marie Gestin. 

O opinie asem`n`toare are [i Jean Constan-
tinescu, fost pre[edinte al ANRE, actual
pre[edinte al Institutului Na]ional Român
pentru Studiul Amenaj`rii [i Folosirii
Izvoarelor de Energie – IRE. Potrivit acestu-
ia, recesiunea mondial` are efecte limitate
asupra industriei energetice române[ti. |n
schimb, la noi \n ]ar` este o criz` sistemic`
de mai mul]i ani, din cauza gradului mare
de ineficien]` a marilor produc`tori de elec-
tricitate (\n marea lor parte, din domeniul
termoelectricit`]ii), controla]i \nc` de stat.
Potrivit lui Constantinescu, statul român are
de prins „ultimul tren“ \n ceea ce prive[te
eficientizarea acestor gigan]i energetici
mari consumatori de energie, \n caz contrar
sistemul energetic românesc riscând s` se
pr`bu[easc`.

Industrie autohton` solid`, 
dar cu destule probleme
Anne-Marie Gestin, manager cu vast` expe-
rien]` interna]ional`, care a analizat, cu
scopul de a dezvolta proiecte energetice,
pie]ele din Anglia [i Polonia, nu a avut sur-
prize prea mari \n ceea ce prive[te pia]a de
energie din România. Iar dac` a existat
totu[i o surpriz`, aceasta a fost pl`cut`:
România s-a dovedit a avea o pia]` intern`
destul de solid`, poate chiar peste alte ]`ri
europene. „Este adev`rat c` exist` o cul-
tur` a energiei \n România mult mai puter-
nic` decât \n alte ]`ri. Aici exist` [i petrol [i
gaze, [i energie nuclear` [i hidroenergie.
Nu exist` dependen]a major` de un singur
tip de resurs`“, arat` directorul financiar.
Cu toate acestea, investi]iile sunt bine -
venite.

Anne-Marie Gestin nu poate s` nu remarce
anumite tare pe care industria de energie
local` le are [i care se mai g`sesc [i \n alte
]`ri europene. Printre acestea, preocuparea
guvernului pentru protec]ia social`, care se
transpune uneori \n men]inerea artificial` a
pre]urilor la gaze [i electricitate la valori
joase, nereale condi]iilor de pia]`. „Se \n -
tâmpl` chiar [i \n Fran]a.“
Pia]a local` se poate caracteriza prin lichi -
ditate redus`. De[i nu este foarte dez-
voltat`, pia]a energetic` din România este

destul de securizat` \n privin]a aprovi -
zion`rii cu gaze; un bun exemplu este criza
gazului rusesc din iarna 2008-2009. Tre-
buie s` recunoa[tem c` România de]ine
rezerve de gaze destul de importante.    

Ieftinire nejustificat` a gazului
|n 2008, petrolul a ajuns la un maxim abso-
lut al tuturor timpurilor, de 147 de
dolari/baril, iar pre]ul gazului s-a ajustat [i
el corespunz`tor. |n România, acest pre] nu
este liber, ci este reglementat prin decizia
ANRE. Institu]ia a hot`rât ca metrul cub s`
se scumpeasc` cu 22% \n decursul lui
2008. Insuficient \ns`, spun furnizorii. {i

asta, pentru c` \n tariful final nu s-a reflectat
corespunz`tor pre]ul de achizi]ie a metrului
cub de gaze. |n aceste condi]ii, ieftinirea
gazului de 8% din acest an, decis` de ANRE,
devine cu atât mai nejustificat`. „Marja de
profit a fost redus`. |n acest an, pre]ul final
al gazului nu permite s` recuper`m ce s-a
pierdut anul trecut. Sunt de p`rere c` gazul
nu ar fi trebuit s` se ieftineasc`“, pre-
cizeaz` directorul financiar al GDF SUEZ
Energy România. Pentru o mai bun`
\n]elegere, Anne-Marie Gestin explic` fac-
torii care se iau \n calcul pentru stabilirea
pre]ului final al gazului: costul metrului cub,
costul transportului [i \nmagazin`rii, costul
distribu]iei [i costul furniz`rii. Pre]ul pentru
un metru cub nu s-a reflectat corespunz` -
tor, prin urmare marja de furnizare nu a fost
atins`. |n prezent, barilul de ]i]ei se tran-
zac]ioneaz` \n jurul valorii de 65 de dolari.

Directorul financiar al GDF SUEZ Energy
România nu se hazardeaz` s` fac` previzi -
uni asupra evolu]iei pre]ului la petrol.
Spune \ns` c` 147 de dolari/baril a fost un
pre] speculativ, \n timp ce 65 de dolari este
doar conjunctural. |n ceea ce prive[te
pre]ul energiei \n România, pe termen
mediu [i lung ne putem a[tepta ca acesta
s` fie \n cre[tere. „Este mai ieftin decât \n
alte ]`ri din UE, dar asta se va schimba
odat` cu liberalizarea pie]ei, pentru c` pro-
duc`torii locali vor vrea s` vând` la acela[i
pre] precum omologii lor din alte ]`ri“,
explic` Anne-Marie Gestin.

Anne-Marie Gestin lucreaz` pentru 
Grupul GDF SUEZ din 2000 [i este 
directorul financiar al filialei din România
de un an de zile. �

11

Anne-Marie Gestin,
director financiar GDF SUEZ Energy România

Efecte ale crizei pe pia]a energetic`
• strategia marilor companii energetice a trebuit s` fie

revizuit`
• anumite proiecte de investi]ii \n noi capacit`]i de produc]ie

au intrat \n stand-by
• s-a dovedit necesitatea diversific`rii resurselor de

aprovizionare cu produse energetice
• atât \ntreprinderile, cât [i consumatorii casnici au fost

nevoi]i s` devin` mai eficien]i energetic
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TEHNOLOGII DE VÂRF

P
ân` \n 2050, popula]ia
P`mântului va cre[te de la
6,5 miliarde la aproape 10
miliarde, iar oamenii de
[tiin]` sus]in c` va fi nevoie
de trei planete P`mânt pen-
tru a acoperi toate nevoile

popula]iei. Nu e de mirare c` marii investi-
tori din toat` lumea \[i reorienteaz` priori-
t`]ile \nspre proiecte energetice bazate pe
surse regenerabile, capabile s` asigure
necesarul marilor ora[e. Cu inova]ie tehno-
logic` [i capital, chiar [i \n pofida crizei
financiare interna]ionale, marile ora[e [i
marile companii industriale duc deja b`t`lii
pentru surse ca apa, vântul sau soarele.

|n acest context, Parisul inten]ioneaz` s`
devin` o capital` mai curat`, exploatând
atuurile pe care natura i le pune la dispozi-
]ie. Aproximativ 12.000 de apartamente
urmeaz` a fi \nc`lzite cu apa aflat` \n pro-
funzimea solului parizian. Costul total al
proiectului se ridic` la 31 de milioane de
euro, dintre care 5,4 milioane sunt fonduri-
subven]ii acordate de Agen]ia Mediului [i a
Energiei din regiunea |le de France. 
Potrivit AFP, ac]iunile de forare au fost
demarate \n luna februarie 2009, \n nordul
metropolei, \ntr-o zon` nepopulat` dintre
periferie [i canalul Saint-Denis. |n teorie, cu
cât se foreaz` mai adânc, aproape de o
adâncime de doi kilometri, cu atât tempe -

Parisul se \nc`lze[te 
cu ap` termal`
|n opinia multora, una dintre cele mai
frumoase capitale ale lumii, Parisul, vrea
s` câ[tige [i la capitolul energie verde,
devenind prima capital` european` care
va ob]ine energie regenerabil` din
pânza de ap` termal` extras` din pro-
priul subsol.



ratura apei cre[te, ajungând la 57 de grade
Celsius. Speciali[tii afirm` c` aceast` ap`
poate fi scoas` la suprafa]` [i folosit` la ali-
mentarea re]elei de \nc`lzire a aparta-
mentelor. Forajul va continua zi [i noapte,
timp de trei luni, pentru a se ajunge la
adâncimea prev`zut`. Dup` ce se \ncheie
activit`]ile de forare, la suprafa]` va fi con-
struit un dispozitiv care s` permit` urcarea
apei calde [i transferul ei \n re]eaua de
\nc`lzire. Apa la temperatura de 57 de grade
va fi folosit` \n sistemul de \nc`lzire al
ora[ului, dup` care, ajuns` la 20 de grade,
va fi reinjectat` \n pânza de ap` termal`. 
Deja, din marele proiect, partea de nord a
capitalei pariziene este \n faza cea mai
avansat`. Pu]urile de foraj din nordul
Parisului, centrala [i re]eaua de distribu]ie
au fost deja aproape construite [i se sper`
ca uzina pe baz` de ap` termal` s` fie
func]ional` din 2013. Centrala va fi
exploatat` de Compania Parizian` de
|nc`lzire Urban` (CPCU), care va furniza ap`
cald` [i c`ldur` pentru locuin]ele parizie-
nilor. Folosirea acestei energii regenerabile
va sc`dea cu 60% emisiile de gaze cu efect
de ser` ale ora[ului. Proiectul cost` 31 de
milioane de euro.

„Trebuie consolidat` rezisten]a ora[elor \n
fa]a crizelor energetice, care pot ap`rea ori-
când“, a spus Denis Baupin, adjunctul eco-
logist al primarului din Paris, Bertrand Dela -
noë. Oficialul a recunoscut [i c`, fa]` de
alte ]`ri europene, Fran]a a r`mas \n urm`
\n privin]a energiei geotermale [i nu a f`cut
investi]ii concrete \n energiile regenerabile. 

Proiectul reprezint`, de altfel, o mare
realizare industrial` ecologic` nu doar pen-
tru Paris, deschizând practic sfera posibili-
t`]ilor de utilizare a energiei geotermale
pentru \ntreaga Fran]`, ]ar` \n care, odat`
cu cre[terea pre]ului barilului, a revenit
interesul pentru surse regenerabile.
Proiectul autorit`]ilor pariziene cuprinde [i
Aeroportul Orly, unul dintre cele mai aglo-
merate din lume. Includerea sa \n marele
proiect energetic a fost determinat` de
prezen]a apei termale la doar 1.700 m
adâncime. Contractul, \n valoare de 17 mili-
oane dolari, prevede s`parea a dou` pu]uri:
unul va trage 250 metri cubi de ap` cald` la
75 grade Celsius, care va circula prin sis-
temele de \nc`lzire a aeroportului, altul va fi
folosit pentru pomparea apei r`cite \napoi
\n p`mânt.
Conducerea institu]iei a anun]at c`, gra]ie
proiectului folosirii ener giei ob]inute de apa
geotermal`, pân` \n 2011 va reu[i s` ajung`
la o reducere cu o treime a emisiilor de
CO2. Calculele proiec tan]ilor energeticieni
au ar`tat c`, pân` \n 2040, aeroportul din
Orly poate s` ating` un grad de reducere a
emisiilor de CO2 cu \nc` 40%, pasul interme -
diar, de 20%, fiind planificat pentru 2020. �

Speciali[tii implica]i \n dezvoltarea acestui
proiect afirm` c` planurile de ob]inere a
energiei verzi prezint` [i inconveniente: 

pânza de ap` termal` nu este inepuizabil`; 

\nc`lzirea cu ap` termal` a unui mare cartier de locuin]e
risc` s` duc` la r`cirea apei; 

apa reinjectat` la 20 de grade are nevoie de 100-150 de ani
pentru a reveni la temperatura ini]ial`;

\n plus, o exploatare geotermal` necesit` kilometri de
]eav` \ngropat`, lucr`ri care nu pot fi f`cute decât odat` cu
mari lucr`ri de urbanism, având \n vedere multitudinea
cablurilor \ngropate [i a conductelor canaliz`rii. 

DENIS BAUPIN
Viceprimar al Parisului

Prin utilizarea acestei energii
naturale se vor evita emisiile
a 14.000 de tone de dioxid de
carbon pe an [i se vor asigura
54% din nevoile energetice
ale \ntregii zone reziden]iale. 
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P`duri artificiale 
antipoluare

Cercet`torii britanici au pus la punct o tehnolo-
gie ce absoarbe din aer de mii de ori mai mult
dioxid de carbon decât arborii naturali. Circa 
23 de milioane de euro ar trebui s` investeasc`
Guvernul Marii Britanii \n 100.000 de „copaci“
high-tech, ce ar ocupa doar un hectar [i ar
absorbi toat` cantitatea de dioxid de carbon pro-
dus` \n Marea Britanie prin consumul casnic [i
prin transportul public. Cinci milioane de
„copaci“ artificiali ar fi suficien]i pentru a modifi-
ca semnificativ continu]ul de dioxid de carbon
din atmosfer` la nivel global, spun exper]ii. |n
prezent, „copacii“ artificiali sunt \n stadiul de
prototip. �

Central` solar` pentru 3 milioane 
de gospod`rii din China

C ompania First Solar inten]ioneaz` s` construiasc` cea mai
mare central` solar` din lume \n China. Aceasta va fi prima
investi]ie major` a unei companii americane de utilit`]i \n

sectorul energiei regenerabile din China. Potrivit Reuters, acordul
dintre statul chinez [i investitorul privat american, Fist Solar,
vizeaz` construirea unei centrale cu o capacitate de 2 gigawa]i,
destul cât s` alimenteze 3 milioane de gospod`rii chineze[ti.
Proiectul face parte din programul guvernului de la Beijing de a
genera 10% din necesarul de electricitate din surse regenerabile
pân` \n 2010 [i 15% pân` \n 2020. O astfel de central` ar costa 
6 miliarde de dolari \n Statele Unite, dar constructorii se a[teapt`
la costuri mai mici \n China. First Solar este produc`torul de
module fotovoltaice cu cele mai reduse costuri, la 87 de cen]i pe
kilowat. �

MASDAR, EAU

La 17 km de Abu Dhabi se
construie[te primul ora[
verde al lumii arabe, desti-
nat s` g`zduiasc` 50.000
de reziden]i [i 40.000 de
naveti[ti. Soarele, vântul,
apa oceanului [i gunoiul
menajer vor fi transformate
\n energie. Module foto-
voltaice vor fi plasate pe
acoperi[uri, mori de vânt
vor \nconjura ora[ul, iar
ambi]ia constructorilor
este s` realizeze cea mai
mare central` energetic`
pe hidrogen din lume. Ter-
menul-limit`: 2023. �

SHERFORD, UK

Sherford e varianta soft de
ora[ eco. O biciclet` gratis
pentru fiecare locuitor [i
un or`[el idilic, \n care
acoperi[urile produc nu
doar energie, ci [i... salat`.
Acesta este Sherford, visul
eco al Prin]ului Charles.
5.500 de case urmeaz` s`
fie ridicate din materiale
disponibile pe o raz` de
maxim 50 de mile, toate
vor fi dotate cu panouri
solare [i acoperite fie cu
gr`dini de legume, fie cu un
strat special care atrage
insectele [i p`s`rile. �

DONGTAN, CHINA

China construie[te primul
s`u megaproiect eco: un
ora[ pentru jum`tate de
milion de locuitori, f`r` a
afecta ecosistemul delicat
al insulei Chongming, cu
mla[tini populate de specii
rare de p`s`ri [i animale.
Dongtan \[i va produce din
surse regenerabile toat`
energia [i va recicla 90%
din de[euri. Transportul va
fi public, cu autobuze [i
taxiuri pe ap` alimentate
solar. O prim` faz` va fi
finalizat` la timp pentru
Expo World Shanghai 2010. �

Simple fantezii devin proiecte viabile

BO FRANK
Primarul ora[ului suedez
Växjö, unul dintre cele mai
„verzi“ din Europa

Rolul meu e s` fac traiul \n
ora[ cât mai confortabil [i mai
ieftin, cu un impact ecologic
minim. |nc`lzirea central` [i
electricitatea din biomas` sunt
un exemplu. {i nu este mai
s`n`tos s` mergi cu bicicleta
la restaurant [i s` iei o mas`
bun`, din produse locale, cu un
pahar de vin ecologic, decât
s` mergi la mall cu ma[ina?
Un stil de via]` sustenabil este
un stil de via]` mai bun!
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Auditul energetic este una dintre
principalele etape ale unui manage-
ment energetic profesionist, bazat
pe date [i informa]ii certe cu
privire la industria de profil, 
precum [i pe m`sur`tori [i moni-
toriz`ri atente ale consumului 
energetic specific companiei.

A
dministrarea eficient`
a consumului de
energie de orice fel
\ntr-o companie este,
practic, imposibil de
realizat \n absen]a
unor elemente

esen]iale, pe care aditul energetic se
bazeaz` pentru analiza consumurilor.
Oricât de profesionist ar fi, un inginer
energetician are nevoie de rezultatele
[i concluziile auditului pentru planifi-
carea consumurilor, pentru analiza
costurilor energetice sau pentru buge -
tarea [i prognozarea consumurilor
viitoare de energie.

Totul porne[te de la informa]ie... 
Informa]ia este factorul esen]ial pen-
tru declan[area, precum [i pentru
realizarea unui audit energetic profe-
sionist. Mai \ntâi, este vorba despre
informa]ia pe care o ob]ine periodic
managerul companiei, cu privire la
costurile de produc]ie specifice prin
compara]ie cu costurile altor firme
concurente. Din aceast` informa]ie se
poate constata dac` firma are costuri
mai ridicate [i se analizeaz` cauzele.
Lista costurilor implic`, de obicei,

câteva categorii generale pentru to]i
produc`torii din ramur` [i o serie de
categorii de costuri specifice com-
paniei, cum ar fi costuri cu transportul
materiei prime sau al produselor finite,
\n func]ie de amplasarea companiei,
costuri privind distribu]ia, costuri de
promovare sau costuri legate de cota
de pia]` \n raport cu capacitatea de
produc]ie. Categoria de costuri gene -
rale face \ns` diferen]a \ntre competi-
tori. Aceasta include costuri cu materii
prime, costuri de produc]ie, cheltuieli
de personal, costuri cu utilit`]i [i
energie, costuri de regie etc. Practic,
aceste informa]ii determin` \n general
managerii s` apeleze la auditul ener-
getic, pentru a raporta costurile ener-
getice la cele ale competitorilor. 
Din acest punct intr` \n rol auditorul
energetic, dar [i el are nevoie de mai
multe categorii de informa]ii. O prim`
categorie, foarte important`, este cos-
tul energetic mediu pe ramura indus-
trial` pe care activeaz` clientul c`ruia
\i face auditul. Aten]ie \ns`: exist` pe

pia]` auditori care lucreaz` cu date
statistice vechi, ceea ce face ca rezul-
tatul compara]iilor s` fie \n anumite
cazuri u[or eronat. Cauza este simpl`:
auditorul nu are acces la alt tip de
informa]ii decât cele oficiale, iar aces-
tea sunt publicate \n lunile mai-iunie [i
iau \n calcul consumuri medii din anul
precedent, ceea ce \nseamn`, practic,
un decalaj de 18 luni de la data
demar`rii auditului, timp \n care [i
concuren]a poate face pa[i importan]i
pentru eficientizarea consumului de
energie. Tocmai din acest motiv, ma -
nagerul companiei trebuie s` ia \n cal-
cul [i o anumit` marj` de eroare \n
minus, astfel \ncât deciziile de mana -
gement ulterioare auditului s` \l
plaseze \n mod real acolo unde [i-a
stabilit obiectivul.
A doua categorie de informa]ii de care
are nevoie auditorul este ob]inut` prin
m`surarea [i monitorizarea con-
sumurilor curente. Aceast` opera]iune
poate dura, \n func]ie de specificul
activit`]ii companiei, de dimensiunile
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Auditul,
baza managementului 
energetic \n companii

Monitorizarea consu mu -
rilor energetice poate
scoate la iveal` practici
de operare defectuoase
\n procesul tehnologic
sau activit`]i de
\ntre]inere a utilajelor
necorespunz`toare.

text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK
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ei [i de fluxul activit`]ii acesteia, \ntre
3 s`pt`mâni [i 6 luni. 
Ultima categorie de informa]ii este
pus` la dispozi]ia auditorului energetic
de managerul companiei [i con]ine
fi[ele tehnice ale echipamentelor, uti-
lajelor, instala]iilor aflate \n dotarea
companiei [i utilizate \n procesul de
produc]ie. 

... continu` cu analiza
Odat` ob]inute aceste informa]ii, audi-
torul declan[eaz` procesul de analiz` a
datelor [i le compar` cu informa]iile pe
care \n mod normal ar trebui s` le
de]in`. Astfel, monitorizarea con-
sumurilor energetice \l va ajuta s`
plaseze compania analizat` pe o scar`
ierarhic` a consumurilor energetice \n
raport cu competitorii de aceea[i talie
(dimensiune). De ce este important`
dimensiunea? Pentru c` utilajele [i con-
sumurile acestora difer` la capacit`]i de
produc]ie diferite, dar aceast` diferen]`
nu este \n mod obligatoriu propor ]i -
onal`. O linie de fabrica]ie cu o capaci-
tate dubl` nu consum` neap`rat de
dou` ori mai mult` energie decât una cu
jum`tate din capacitate. „Monitorizarea
consumurilor energetice poate determi-

na dac` exist` \n companie practici de
operare defectuoase \n procesul tehno-
logic sau dac` activitatea de \ntre]inere
a utilajelor nu se face \n mod cores pun -
z`tor, generând astfel cre[teri artificiale
ale consumului de energie“, spune
Adina Susanu, director Mari Clien]i 
GDF SUEZ Energy România.
Alc`tuirea unei liste a principalelor
echipamente consumatoare de
energie este o etap` indispensabil` \n
realizarea auditului. De regul`, acestea
sunt echipamente de produc]ie,
echipamente de r`cire sau \nc`lzire,
aer condi]ionat sau ventila]ie.
Urmeaz` analiza detaliat` a con-
sumurilor acestora, a st`rii lor tehnice,
a performan]elor opera]ionale, a nece-
sarului de lucr`ri de \ntre]inere [i
repara]ii, a practicilor asociate
utiliz`rii acestor echipamente. Practi-
cile de utilizare se refer` \n special la
func]ionare sub sau peste capacitatea
optim`, cazuri \n care consumul de
energie cre[te. „Analiza echipa-
mentelor conduce la stabilirea «vino-
va]ilor» pentru consumurile mari de
energie sau pentru pierderile aferente
practicilor asociate“, explic` Adina
Susanu.

... [i se \ncheie cu recomand`ri
De obicei, pierderile de energie sau
consumurile exagerate sunt cauzate de
un mix al factorilor analiza]i de auditor.
Pe acest principiu se bazeaz` [i con-
cluziile raportului de audit, care va indi-
ca punctele slabe ale companiei din
punct de vedere energetic [i va propu -
ne solu]ii diverse de remediere a aces-
tor probleme. Recomand`rile auditului
se pot constitui ulterior \ntr-un plan de
m`suri privind managementul energetic
al companiei, având ca punct de reper
tot consumul mediu pe ramura de
activitate. Prioritizarea m`surilor se
face \n func]ie de costurile acestora [i
de disponibilitatea managerului de a
investi pentru reducerea costurilor de
produc]ie ulterioare auditului. �
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3 TIPURI DE INFORMA}II SUNT
ESEN}IALE PENTRU UN AUDIT CORECT

costul energetic mediu pe ramur`

consumurile curente ale companiei 

(conform m`sur`torilor [i monitoriz`rii efectuate)

parametrii de consum ai echipamentelor, utilajelor [i

instala]iilor din dotarea companiei.

Auditul identific`, din punct de vedere energetic, toate punctele slabe ale unei companii, pentru ca, la final, s` vin` cu o serie de recomand`ri pentru fiecare dintre ele.
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Drumul lung de la Kyoto la Lisabona
Energia [i protec]ia mediului transform` omenirea \ntr-un puzzle \ncurcat de interese divergente.
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

Protocolul de la Kyoto a fost

adoptat \n 1997, \n urma reco-

mand`rilor Comisiei Interguver-

namentale  a ONU pe probleme

de mediu. Se dezvoltau astfel

premisele pentru o activitate de

importan]` major` \n viitor –

managementul energetic al

resurselor [i managementul

energetic al consumatorilor, fie

ei regiuni, ]`ri sau doar companii

mari consumatoare de resurse

energetice. Dup` zece ani de

dezbateri [i negocieri, \n 2007,

Tratatul de la Lisabona identific`

mult mai clar reperele pentru

politica energetic`.

Aproape toate ]`rile lumii au stabilit

\n principiu, la Kyoto, c` trebuie s`

reduc` nivelul polu`rii cu dioxid de

carbon [i alte asemenea gaze care

amplific` efectul de ser`. Se aprecia

c` de la \nceputul revolu]iei industri-

ale omenirea a produs [i pompat \n

atmosfer` cu 30% mai mult dioxid de

carbon decât \n urm` cu 200 de ani.

|n topul ]`rilor care polueaz` se afl`

Statele Unite (peste 20% din emisiile

globale), Japonia, Rusia si majori-

tatea ]`rilor europene cu industrie

dezvoltat`. Protocolul s-a \mbog`]it

pe parcurs cu amendamentul c`

]`rile generatoare de poluare pot

cump`ra [i cota de poluare a altor

]`ri, care sunt dispuse s` o vând`. |n

loc ca fiecare ]ar` s` \[i reduc`

emisiile proprii, unele [i le-ar putea

men]ine la actualele cote, dar pre-

luându-le [i pe ale ]`rilor care stau

mult mai bine la acest capitol, s-ar

putea men]ine \n prevederile acordu-

lui. România a ratificat acordul [i

este dispus` s` \[i vând` [i cota.

1997 Kyoto, Japonia
Pre[edintele SUA, George Bush, anun]` ferm c` ratifi-

carea Tratatului de la Kyoto ar fi o ac]iune \mpotriva

poporului american. Economia american`, afectat` de

recesiunea economic` din 2001, ar urma s` reduc` [i mai

mult num`rul locurilor de munc` pentru a respecta

prevederile documentului. Pozi]ia adoptat` de SUA pune

sub semnul incertitudinii aplicabilitatea tratatului. Pentru

a intra \n vigoare la nivel mondial, tratatul trebuie ratificat

de 55 ]`ri ale c`ror emisii de gaze poluante s` fie minim

55% din total. Or, f`r` SUA [i Australia, care au refuzat, [i

f`r` China, India, Brazilia [i alte ]`ri \n curs de dezvoltare,

Tratatul de la Kyoto nu avea [anse.

2001 SUA

1998/2002 

America de Sud

Mai multe ]`ri din America de

Sud, \ntre care Venezuela,

Bolivia, Peru, Paraguay, ratific`

Tratatul de la Kyoto. Argentina a

ratificat documentul trei ani mai

târziu, \n 2005. Brazilia, conside -

rat` ]ar` \n curs de dezvoltare, nu

are obliga]ii \n privin]a respect`rii

prevederilor din Tratat.

JAPONIA

1997

AMERICA DE SUD
SUA
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2004 Rusia 

Al treilea mare poluator mondial, Rusia, ratific`,

spre surprinderea general`, Tratatul de la Kyoto.

Pre[edintele de atunci al Rusiei, Vladimir Putin, a

\ndemnat Duma de Stat s` ratifice tratatul ca

m`sur` politic` \mpotriva implic`rii americane \n

conflictele  din Golful Persic. Liderul de la Krem-

lin avea \n acel moment certitudinea c` tratatul

nu va fi func]ional, SUA [i Australia refuzând rati-

ficarea.

2005 Bruxelles, Belgia

|ncep primele discu]ii despre  oportunitatea unui

Capitol destinat energiei, care s` fie inclus \ntr- un

tratat european mai amplu: Tratatul de la Lisa bona.

Capitolul destinat energiei ar avea rolul de a 

stabili modalit`]ile prin care fiecare stat euro-

pean se implic` \n managementul resurselor

energetice, precum [i \n libera circula]ie a

resurselor. Acest document vine \n completarea

Cartei Energiei adoptat` \n 1991, la sfâr[itul

R`zboiului Rece [i transformat` \n Protocol \n

1994 la Lisabona, document semnat de 49 ]`ri

europene, SUA [i Canada.

2009 New York, SUA

|n 22 septembrie, secretarul general al ONU

a reunit la New York 100 de lideri de stat [i

de guverne pentru a preg`ti o formul` de

tratat care s` \nlocuiasc` Tratatul de la Kyoto

la Conferin]a privind schimb`rile climatice,

ce va avea loc la Copenhaga \n decembrie.

Problema esen]ial` r`mâne \n continuare

mecanismul financiar care va fi folosit.

Pre[edintele Fran]ei, Nicolas Sarkozy, a

sus]inut ideea cre`rii unui fond interna]ional

[i a sugerat economiilor dezvoltate, care pro-

duc 80% din emisiile de gaze cu efect de

ser`, s` se \ntâlneasc` \ntr-un summit \n luna

noiembrie pentru a-[i preciza ferm angaja-

mentele.  

2007 Lisabona, 

Portugalia

|n decembrie 2007, liderii Uniunii

Europene semneaz` Tratatul de la

Lisabona, \ncheind astfel mai

mul]i ani de dezbateri [i negocieri

pe tema aspectelor institu]ionale.

Dup` 13 ani de la semnarea Pro-

tocolului privind Carta Energiei,

tot la Lisabona, Tratatul semnat

de liderii UE \n 2007 actualizeaz`

cea mai mare parte a prevederilor

Cartei Energiei. Printre acestea,

Tratatul de la Lisabona define[te

competen]ele-cheie [i obiectivele

generale ale politicii energetice:

func]ionarea pie]elor energiei,

securitatea aprovizion`rii, efi-

cien]a energetic`, interconectarea

re]elelor energetice [i dezvoltarea

unor forme de energie regenera-

bile. 2009

SUA

BELGIARUSIA

PORTUGALIA
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Investi]ia \n 
management 
energetic
cheltuial` sau economie?

text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK

Eficientizarea energetic` cere investi]ii, dar aduce beneficii 
incontestabile: o reducere a cheltuielilor prin sc`derea consumului,
concomitent cu limitarea emisiilor de gaze cu efect de ser` 
prin reorientarea spre surse regenerabile de energie. 
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M
anagementul energetic al companiilor
are la baz` un principiu economic
esen]ial pentru activitatea economic`,
[i anume maximizarea profiturilor prin
reducerea costurilor de produc]ie. Pe
pie]ele concuren]iale, managementul
consumurilor energetice a devenit o

condi]ie esen]ial` pentru a face fa]` competi]iei. Pentru
companiile ce activeaz` pe astfel de pie]e – \n special \n
industrii energofage precum siderurgia, metalurgia sau
industria constructoare de ma[ini –, managementul ener-
getic nu mai este de mul]i ani un secret. Dar criza econo -
mic` mondial` [i interesul pentru protec]ia mediului, mani-
festat tot mai intens la nivel mondial, au extins necesitatea
aplic`rii managementului energetic \n toate domeniile eco-
nomice. Practic, orice companie ale c`rei costuri energe -
tice dep`[esc 2,5% din costurile totale de produc]ie poate
g`si o motiva]ie argumentat` pentru reducerea acestor
costuri \n evolu]ia general` a pie]ei. Organiza]ia
Interna]ional` de Standardizare preg`te[te un standard
interna]ional pentru sistemele de management energetic:
ISO/PC 242 Managementul Energiei – sistem similar ISO
14001 aplicat sistemelor de management de mediu sau
ISO 9001, \n cazul managementului calit`]ii. Interesant este
faptul c` tot conceptul de „sistem de management“ pe care
s-au construit standardele ISO 9001 [i ISO 14001 are la
baz` o practic` r`spândit` \n industria Statelor Unite ale
Americii \n anii ’80, anume conservarea energiei. Diferen]a
de baz` \ntre abordarea anilor ’80 [i cea actual` const` \n
faptul c`, \n urm` cu 30 de ani, eficien]a energetic` era
legat` strict de reducerea consumurilor din motive tehno-
logice [i de \ntre]inere a echipamentelor, iar acum este pri-
oritar` din punctul de vedere al protec]iei mediului. 

ARGUMENTE PENTRU ANALIZ~ 
|n anul 2006 a fost modificat` [i completat` Legea nr.
199/2000 privind utilizarea eficient` a energiei, care venea
\n completarea Legii nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatu-
lui Cartei Energiei [i a Protocolului Cartei Energiei privind
eficien]a energetic` [i aspecte legate de mediu, \ncheiate
la Lisabona \n decembrie 1994. Scopul legii este crearea
cadrului legal necesar pentru elaborarea [i aplicarea unei
politici na]ionale [i locale de utilizare eficient` a energiei, \n
conformitate cu prevederile Tratatului Cartei energiei, ale
Protocolului Cartei energiei privind eficien]a energetic`, dar
[i cu aspectele legate de mediu [i cu principiile care stau la
baza dezvolt`rii durabile. 

De mai bine de 25 de ani, ]`rile europene acord` o
importan]` deosebit` cre[terii eficien]ei energetice
prin reducerea consumului de energie \n raport cu
Produsul Intern Brut realizat. La nivel microecono -
mic, activit`]ile de management energetic aplicate
unui consumator de energie au ca ]int` asigurarea
unui consum eficient al energiei, \n scopul
maximiz`rii profitului prin minimizarea costurilor
energetice, m`rind \n acest mod rentabilitatea 
acti vit`]ii economice. |n ambele cazuri, obiectivele
sunt comune: reducerea costurilor pentru valoarea
ad`ugat` creat` prin reducerea consumului de
energie [i protec]ia mediului prin conservarea
resurselor energetice [i diminuarea polu`rii. 

24

ALAN BRYDEN
Secretarul General ISO

Standardul ISO/PC 242 este
un r`spuns la urgen]a de a
reduce emisiile de gaze cu
efect de ser`, realitatea
pre]urilor \n cre[tere pentru
energie, reducerea disponi-
bilului de combustibili fosili [i
nevoia de a promova eficien]a
energetic` [i sursele 
rege nerabile de energie. 
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foarte multe cazuri, companiile prefer` s` apeleze la un
audit superficial [i s` nu aplice nicio m`sur` de eficien]`
energetic`, motivând cu absen]a resurselor financiare.
Consultan]ii reclam` faptul c` sanc]iunile \n cazul
neaplic`rii legii (Legea 199/2000 modificat` [i completat`
prin Legea 56/2006 privind obligativitatea realiz`rii unor
bilan]uri energetice) sunt ridicol de mici. Au existat situa]ii
\n care managerii unor companii aflate \n administrarea
autorit`]ilor locale au comparat, pur [i simplu, costurile
auditului cu cel al sanc]iunilor impuse de lege [i, nefiind
greva]i de vreo clauz` de performan]` \n contractul de
management, au ales s` pl`teasc` sanc]iunea decât s`
investeasc` \n eficien]` energetic`. O abordare total

Legea instituie obliga]ia de a realiza
bilan]uri energetice pentru to]i agen]ii eco-
nomici care consum` mai mult de 200 tep
(ton` echivalent petrol) energie pe an. Cu
alte cuvinte, pentru consumatorii eligibili
stabili]i de Autoritatea Na]ional` de Regle-
mentare \n domeniul Energiei, realizarea
anual` a auditului energetic este obligato-
rie. Analiza intensit`]ii energetice este
solicitat` \n mod expres prin lege [i \n cazul
firmelor care fac obiectul restric]iilor din
legisla]ia privind prevenirea [i controlul
integrat al polu`rii (IPPC).
Yvonnick David, Director General al GDF
SUEZ Energy România, consider` c`, dac`
un client alege un furnizor de energie, aces-
ta are obliga]ia [i responsabilitatea de a-i
r`spunde profesionist la a[tept`ri. 
Un alt argument important \n favoarea ma -
nagementului energetic \l reprezint` redu -
cerea pierderilor de energie [i a cheltuielilor
cu resursele de energie primar`. Consul-
tan]ii \n management energetic spun c`, \n

Marii consumatori de energie au obliga]ia legal` de a efectua audituri energetice, dar penalit`]ile pentru cei care nu se conformeaz` sunt sub costul auditului.

Orice companie ale c`rei costuri energetice
dep`[esc 2,5% din costurile totale de produc]ie
poate g`si, \n evolu]ia general` a pie]ei,
o motiva]ie argumentat`  pentru reducerea
acestor costuri.
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eronat`, dac` lu`m \n calcul faptul c` investi]ia \n audit
energetic [i implementarea unui plan de m`suri poate fi
recuperat` \ntr-o perioad` de 2-4 ani, dac` pre]ul energiei
ar r`mâne cel de acum toat` aceast` perioad`. Dar, cum
resursele primare de energie sunt tot mai pu]ine, tendin]a
de cre[tere continu` a costurilor energetice nu poate fi evi-
tat`, ceea ce \nseamn` c` amortizarea investi]iei \n planul
de eficien]` energetic` poate fi realizat` mult mai rapid. 

EFICIENTIZAREA – O NECESITATE
Politicile de mediu, \n strâns` leg`tur` cu cele energetice, vor
influen]a cu peste 20% pre]urile pentru resursele energetice
primare \ncepând cu anul 2013. Practic, pentru fiecare ramur`
industrial` se va calcula un consum energetic mediu, de
referin]`, la care se vor raporta to]i produc`torii din acel dome-
niu. Companiile al c`ror consum energetic este mai mare decât
consumul mediu vor pl`ti mai scump resursele de energie pri-
mar`, fiind nevoite ori s` aplice managementul energetic pen-
tru eficientizarea consumurilor, ori s` \nchid` por]ile.
Conform datelor furnizate de Comisia Na]ional` de Prognoz`,
\n România, intensitatea energetic` a fost de 0,265 tep/1.000
euro \n 2008, \n pre]uri constante, care au ca reper nivelul PIB
din 2005. Conform aceleia[i surse, intensitatea energetic` va
sc`dea pân` la nivelul de 0,202 tep/1.000 euro \n 2013, ceea
ce \nseamn` o sc`dere de 23,8% a consumului. Astfel, resurse-
le energetice de care va avea nevoie România \n urm`torii ani
vor r`mâne la aproximativ acela[i nivel, de 49.900 mii tep. Pro-
duc]ia intern` de energie va cre[te usor, cu 4,3% \n 2013 fa]`
de 2007. Astfel, \n 2013, România va produce 28.480 mii tep.
Datele furnizate de Comisia Na]ional` de Prognoz` relev` fap-

tul c`, cel pu]in la nivelul companiilor ener-
gofage din industria metalurgic`, a cimentului,
petrochimie [i \ngr`[`minte chimice, manage-
mentul energetic nu mai este o noutate, ci o
condi]ie esen]ial` de supravie]uire pe o pia]`
concuren]ial`. {tafeta trece acum c`tre com-
paniile produc`toare de bunuri [i servicii, so -
ciet`]i \n care cultura organiza]ional` [i
responsabilizarea angaja]ilor au avut alte 
orient`ri decât eficien]a energetic` sau re -
ducerea risipei de energie.
Potrivit lui Ion Ghizdeanu, Pre[edintele
Comisiei Na]ionale de Prognoz`, „prognoza
indic` o \mbun`t`]ire a eficien]ei energetice.
Cre[te [i consumul, dar mai lent fa]` de pro-
duc]ie. Aceasta se va realiza atât prin con-
tribu]ia mai important`, \n industrie, a unor
segmente care consum` mai pu]in, precum
cea auto, cât [i prin m`surile luate de
autorit`]i prin programele de protec]ie a me -
diului, prev`zute [i de Uniunea European`“.

TRATAMENTE PENTRU 
PERFORMAN}~
Procesul de management energetic al com-
paniilor poate fi asem`nat, \n termeni mai
pu]in tehniciza]i, cu controlul medical pen-
tru sportivi: mai \ntâi se fac analizele, se
stabile[te medica]ia, se dozeaz` efortul, iar
toate astea se fac pentru ob]inerea unei

Noua politic` energetic` a UE
• reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser` 
cu 20% pân` \n anul 2020, \n compara]ie cu cele
din anul 1990

• cre[terea ponderii surselor regenerabile 
de energie \n totalul mixului energetic, de la mai
pu]in de 7% \n anul 2006 la 20% din totalul 
consumului de energie al UE pân` \n 2020

• cre[terea ponderii biocarburan]ilor la 
cel pu]in 10% din totalul con]inutului energetic al 
carburan]ilor utiliza]i \n transport \n anul 2020

• reducerea consumului global de energie 
primar` cu 20% pân` \n anul 2020
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mai bune performan]e. |n cazul companiilor, o ini]iativ`
privind reducerea costurilor energetice apare de obicei
atunci când managerii constat` c` au ajuns s` cheltuiasc`
mai mult decât competitorii. Presa]i de concuren]` [i de
realit`]ile pie]ei, managerii \n cauz` a[teapt` de la consul-
tan]i solu]ii imediate [i de cele mai multe ori cu costuri mi -
nime. Procesul de stabilire a solu]iilor pentru un manage-
ment energetic eficient al companiei este \ns` unul foarte
complex, implic` mai multe etape [i nu poate fi derulat efi-
cient \ntr-un timp foarte scurt, a[a cum solicit` managerii.

Prima etap` – definit` ca audit energetic – const` \n
m`sur`tori specifice de precizie, monitorizarea con-
sumurilor, compara]ii cu costurile medii pe ramur` [i iden-
tificarea punctelor unde se pierd bani consumându-se
energie \n mod inutil. 

O alt` etap` const` \n analiza detaliat` a utilajelor [i
tehnologiilor consumatoare de energie. Se porne[te de la
fi[ele tehnice, se analizeaz` consumurile specifice [i ran-
damentul optim, gradul de uzur`, toate aceste elemente
fiind esen]iale pentru stabilirea unui „diagnostic“ corect \n
ceea ce prive[te consumul de energie. Analiza utilajelor [i
monitorizarea consumurilor de energie \n diferite intervale
orare pe parcursul procesului tehnologic de produc]ie per-
mit identificarea unui set de m`suri prin care pot fi genera -
te reduceri de consum energetic. Unele m`suri pot include
recomand`ri privind \nlocuirea unor echipamente sau a
unor componente ale acestora. Altele pot consta \n simple
m`suri organizatorice sau administrative, modific`ri ale
practicilor de operare sau investi]ii \n aparatur` de m`sur`
[i control a intensit`]ii energetice. Din p`cate, mul]i mana -
geri stopeaz` procesul managementului energetic la faza
de audit, justificând c` nu dispun de resursele financiare
necesare pentru implementarea planului de m`suri pentru
reducerea costurilor energetice. 

Un aport deosebit \n adoptarea unor decizii de reducere a
costurilor energetice \l are, \n aceast` etap` a managemen-
tului energetic, furnizorul de energie. Practic, furnizorul de
energie este partenerul prin care compania consumatoare
de energie poate ob]ine consultan]a necesar` [i un pachet
complex de servicii energetice, pornind de la structurarea
graficului de furnizare a energiei  pân` la consiliere sau
mentenan]` \n scopul monitoriz`rii corecte a consumurilor
energetice. Adina Susanu, Director Mari Clien]i GDF SUEZ
Energy România, afirm` c`, \n acest sens, „clientul GDF
SUEZ Energy România devine partenerul companiei [i
poate beneficia de un pachet de servicii complexe, pachet
\n care pre]ul brut al energiei nu mai are o pondere atât de
mare, atât timp cât GDF SUEZ Energy, \n calitate de furni-
zor, \i poate oferi cele mai eficiente solu]ii [i grafice de
furnizare [i monitorizare a consumurilor“.

Ultima etap` a procesului de management energetic const`
\n prioritizarea investi]iilor dup` o analiz` cost/beneficiu,
analiz` care nu trebuie s` piard` din vedere implica]iile \n
ceea ce prive[te reducerea polu`rii prin diminuarea emisiilor
de gaze cu efect de ser`, a de[eurilor generate, a costurilor
de ecologizare, etc. M`surile care implic` alocarea unor
resurse financiare reduse sunt de obicei implementate cu
prioritate, deoarece genereaz` imediat beneficii financiare [i
au efect de con[tientizare atât \n rândul angaja]ilor com-
paniei, cât [i \n cazul managerilor mai reticen]i \n ceea ce
prive[te aplicare unor astfel de m`suri. �

CRISTIAN DANDU
Director Tranzac]ii 
Corporative de Energie 
GDF SUEZ Energy România

Managementul energetic al
companiilor trebuie privit ca
orice alt` investi]ie genera-
toare de profit pe termen
lung, dup` amortizare.
Aceast` investi]ie asigur`
cre[terea competitivit`]ii [i
flexibilit`]ii pe pia]`, dar [i
\mbun`t`]irea actului de ma -
nagement sau a gradului de
responsabilizare a angaja]ilor. 
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D atele furnizate periodic de Institu-
tul Na]ional de Statistic` ne-au
obi[nuit cu o cre[tere a costurilor
aferente consumului de resurse
energetice primare direct pro-

por]ional` cu cre[terea Produsului Intern
Brut. Doar \n ultimii trei ani, ritmul de cre[tere
a costurilor cu energia consumat` a fost mai

lent decât cre[terea PIB, ca urmare a ac]iunilor de eficienti-
zare a consumurilor energetice \n sectoarele industriale ener-
gofage. 
România import` anual aproximativ 40% din necesarul de
resurse energetice primare, \n timp ce poten]ialul de cre[tere
a eficien]ei energetice este de aproximativ 35%. Practic, dac`
se va ac]iona serios \n sensul reducerii risipei de energie,
dependen]a de importuri s-ar putea transforma \ntr-o m`sur`
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Energia din 
surse regenerabile 
solu]ia optim` pe timp de criz`
text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK

Speciali[tii consider` c` este necesar` o „decuplare total`“ a evolu]iei consumului de
energie \n raport cu PIB-ul [i recomand` ca solu]ie energia din surse regenerabile.
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ce ar viza mai mult câ[tigurile financiare [i mai pu]in securi-
tatea aprovizion`rii cu energie. „Cre[terea eficien]ei energe -
tice [i a ponderii surselor regenerabile vor duce la reducerea
importurilor de energie [i, mai ales, la crearea de locuri de
munc`. Poten]ialul este destul de mare. Au fost f`cu]i pa[i
importan]i, dar nu s-au f`cut suficiente proiecte privind efi-
cien]a energetic`. Se poate face mai mult“, declara \n
prim`vara acestui an Tudor Constantinescu, pre[edintele de
atunci al Agen]iei Române pentru Conservarea Energiei
(ARCE), actual vicepre[edinte. Din perspectiva prezentat` de
Tudor Constantinescu, \n perioada de criz` economic` prin
care trece România, investi]iile guvernamentale \n reabili -
tarea termic` a cl`dirilor [i sus]inerea logistic` a proiectelor
de produc]ie a energiei regenerabile, dar [i a echipamentelor
necesare pentru a ob]ine astfel de energie, ar putea crea mii
de locuri de munc`, \n timp ce balan]a comercial` extern` a
României s-ar putea echilibra prin reducerea importurilor de
resurse energetice primare.

|n România exist` aproximativ 83.000 de blocuri de locuin]e,
din care peste 85% au nevoie de reabilitare termic`. Pierderea
de energie a acestor imobile ajunge \n unele cazuri la 47% din
energia consumat`. Investi]ia necesar` ar fi, conform spe-
ciali[tilor \n domeniu, de aproximativ 6 miliarde euro. S-a dis-
cutat mult despre alocarea unor tran[e de 300 milioane euro
anual, pe o perioad` de 20 de ani, pentru reabilitarea termic`
a acestor cl`diri, dar absen]a resurselor bugetare a f`cut ca
pân` \n prezent s` fie reabilitate termic doar 105 imobile.
Finan]area reabilit`rii termice a cl`dirilor ar relansa activi-
tatea de construc]ii [i industria materialelor de construc]ii,
aflat` \n declin \n perioada de criz` economic`. Produc`torii
de materiale de construc]ii sunt importan]i consumatori de
energie [i iat` cum, prin finan]area unui singur domeniu, se
\nchide cercul [i to]i participan]ii ar putea fi mul]umi]i, inclu-
siv guvernul \n calitate de finan]ator, deoarece reduce pre-
siunea pe fonduri pentru [omaj [i ob]ine o reducere a emisi-
ilor de gaze cu efect de ser` din partea CET-urilor.

Proiectele pentru produc]ia de energie regenerabil` nu au
nevoie de finan]are guvernamental`. Investitori mai mici sau
mari companii energetice multina]ionale au preg`tit
proiecte pentru parcuri eoliene sau produc]ie de biocarbu-
ran]i. GDF SUEZ Energy România este \n discu]ii cu mai
mul]i dezvoltatori din zona Dobrogei pentru crearea unor
parcuri eoliene. Pentru \nceput, este vizat` o capacitate
instalat` de 200 MW. Dar [i \n acest caz, provocarea este
tot pentru guvernul României. Produc]ia de energie eolian`
\n Dobrogea va avea nevoie de recalibrarea capacit`]ilor de
transport al energiei. Or transportul este monopol prin
Transelectrica S.A., companie aflat` \n administrarea statu-

lui român. Pentru dezvoltarea unor noi re]ele
de transport, Transelectrica va avea nevoie
de bani, deci tot la finan]area proiectelor se
ajunge.
Problema echipamentelor necesare cre[terii
eficien]ei energetice este poate cea mai sen-
sibil` din cele trei aspecte prezentate. Criza
economic` a \ncetinit ritmul investi]iilor \n
energie regenerabil` \n Europa de Vest [i a
redus implicit volumul vânz`rilor de echipa-
mente necesare producerii acestui tip de
energie. Perioada de criz` ar fi un moment
propice pentru statul român s` ofere facilit`]i
pentru relocarea produc]iei pentru astfel de
echipamente, având \n vedere faptul c`, pen-
tru urm`torii 10 ani, investi]iile locale \n tur-
bine eoliene, panouri solare, centre de pro-
duc]ie biocombustibil este estimat` la peste
8 miliarde euro. 

Sumele mari vehiculate – 6 miliarde euro
pentru reabilitare termic`, 8 miliarde euro
pentru investi]ii \n echipamente de produc]ie
energie regenerabil` – indic` importan]a pe
care societatea o acord` eficien]ei energetice
[i protej`rii mediului prin reducerea emisiilor
de gaze cu efect de ser`. Dincolo de
aspectele financiare ale eficien]ei energetice
st` responsabilizarea social`, capitol la care
România are mari deficien]e, cultura
economisirii resurselor energetice fiind prea
pu]in con[tientizat` \n rândul popula]iei. �

TUDOR CONSTANTINESCU
Vicepre[edintele Agen]iei Române pentru 
Conservarea Energiei

Unele state au [tiut s` profite
de acest val, creând o
\ntreag` industrie de
produc]ie a tehnologiilor
necesare producerii energiei
regenerabile, lucru pe care ar
trebui s` \l fac` [i România,
mai ales \n perioad` de criz`
economic`. 

Proiectele pentru produc]ia de energie regenerabil` 
nu au nevoie de finan]are guvernamental`. Investitori mai mici 
sau mari companii energetice multina]ionale au preg`tit proiecte pentru parcuri
eoliene sau produc]ie de biocarburan]i.
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Domnule profesor, cum putem defini managemen-
tul energetic din punctul de vedere al consuma-
torului? Dar din perspectiva furnizorului?

A.L.Dac` este vorba de un consumator, practic
nu exist` nicio societate care s` nu fie con-

sumatoare de energie. Sigur, dac` ne referim la firme
din zona IT, consumul efectiv de energie este mai mic,
de[i [i acolo exist` o serie de activit`]i specifice privind
eficientizarea consumului energetic. Dar dac` ne refe -
rim la \ntreprinderile energo-intensive, la care consumul
de energie poate s` reprezinte 40% sau chiar 50% din
cifra de afaceri, problemele se schimb` \n mod funda-
mental. Din punctul de vedere al furnizorului de
energie problema este sensibil mai ampl`, pentru c` la
noi este format` de zece ani o alt` structur` \n ceea ce
prive[te sectorul energetic, adic` sunt mai mul]i pro-
duc`tori de energie, un num`r de transportatori care
au regim de monopol na]ional, un num`r de dis-
tribuitori [i furnizorii, care sunt interfa]a cu consuma-
torii. Modelul care s-a ales \n România a fost acela de
pia]` a energiei cu competi]ie la producerea energiei [i
la furnizarea energiei.

Care sunt sectoarele economice cele mai afectate
de absen]a unui management energetic eficient?

A.L.A[ \mp`r]i problema \n mai multe aspecte. |n
primul rând, la noi a \nceput activitatea de

privatizare cu vânzarea a cinci din cele opt companii 
de distribu]ie [i furnizare a energiei, Electrica. O zon`
privat` \n care, \n urma unor procese de privatizare
prin licita]ii, exist` un num`r de firme str`ine. A[ spune
c` \n acele firme se observ` deja ni[te schimb`ri pro-
funde, \n sensul c` experien]a proprietarului se simte
\n interiorul firmei respective. La companiile \n care
statul a r`mas proprietar \n ceea ce prive[te produ -
cerea energiei, \n ce prive[te transportul – amprenta

statului ca proprietar se simte altfel, \n sens negativ.
Statul a impus o serie de decizii care nu fac parte 
dintr-un management energetic normal.

Care e raportul fa]` de media european` a inten-
sit`]ii energetice?

A.L.Intensitatea energetic` \n România s-a redus
dup` 1990, datorit` faptului c` o serie de

unit`]i economice au fost \nchise. |ns` \n acest
moment intensitatea energetic` este de 3 ori mai mare
decât media Uniunii Europene. {i am asistat [i la noi la
acest fenomen de relocare. }`rile dezvoltate din Uni-
unea European` au mutat o serie de activit`]i ener-
gointensive c`tre marginea UE, iar acum, cu noile
reglement`ri ale Uniunii, cu acest pachet legislativ nou
foarte sever, pericolul este s` existe o relocare de la
marginea UE c`tre ]`ri cum sunt Ucraina sau Moldova,
unde nu sunt aceste restric]ii de mediu. {i atunci pro-
dusele lor vor fi cump`rate la alte pre]uri, dar efectele
de mediu vor fi necontrolate. 

Este posibil ca \n urm`torii ani costurile de mediu
s` determine relocarea industriei c`tre R`s`rit?

A.L.Este un pericol poten]ial. Adic` fiecare firm`
\[i va face calculele proprii pe o perioad`, s`

zicem, de 10 ani. Cum e mai bine? S` r`mân` unde
sunt pl`tind sume considerabile pentru mediu sau e
mai bine s` fac` „economii“ de la taxele de mediu
mutându- se \n zone unde aceste taxe nu se percep cel
pu]in pentru urm`torii 10 ani. Istoria confirm` a doua
variant`. Se sper` ca aceast` conferin]` de la Copen-
haga s` duc` la o \n]elegere global`, dar, din p`cate,
con[tientizarea problemelor de mediu nu este foarte
mare. Sigur, Uniunea European` este un lider [i
dore[te s` fie un lider, dar UE reprezint` 12% din emi -
siile de gaze cu efect de ser` la nivel global.
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Relocarea industriei c`tre R`s`rit,
unde nu se vor pl`ti taxe de mediu,
este un poten]ial pericol economic
interviu de CAROL POPA  foto ALBERTO BOLOCAN

M anagementul energetic este abordat din perspective diferite de guvern, furnizorii de
energie sau managerii companiilor industriale. Pentru a ob]ine o imagine de ansam-
blu \n privin]a modului \n care este interpretat [i aplicat managementul energetic ca
strategie economic`, am apelat la opiniile domnului profesor doctor inginer Aureliu
Leca, din cadrul Universit`]ii Politehnice Bucure[ti, catedra UNESCO.
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Care ar fi principalele etape \n stabilirea unei
strategii de management energetic ?

A.L.Avem dou` zone mari de pierderi energetice
majore: una se refer` la cl`diri ([i cred c`

este cea mai mare), unde progresele \nregistrate de
noi sunt modeste. A doua zon` de consum energetic o
reprezint` industria. La nivelul unei \ntreprinderi, ma -
nagementul energetic \nseamn` s` studiezi tehnologia,
s` execu]i \n mod corect acest audit energetic, s` 
identifici diversele surse de finan]are prin care \]i 
modernizezi consumul energetic. Altfel spus, \ntre-
prinderile care nu fac audit energetic trec pierderile \n
costul final al produselor. Dar, la multe \ntreprinderi,
directorii \ntreab` mai \ntâi cât cost` un audit ener-
getic. A doua alternativ` este când conducerea socie -
t`]ii \ntreab` cât cost` dac` nu face auditul energetic.
Din acest punct de vedere, se impune cre[terea nivelu-
lui de penalizare peste valoarea costului auditului. 

De ce ar apela o companie la un plan de reabilitare
a sistemului de consum? 

A.L.M`rimea costurilor cu energia este un argu-
ment. De aceea, la \ntreprinderile cu cost

redus interesul este mai moderat. La \ntreprinderile cu
cost mare, acest lucru devine obligatoriu, este o
condi]ie de supravie]uire. |n momentul de fa]`, am
constatat, vizavi de ultimele directive \n energie –
schimb`ri climatice, c` deja aceast` simbioz` energie -

schimb`ri climatice a schimbat „driver“-ul: este clim` -
energie. Schimb`rile climatice, \n care \nc`lzirea glo -
bal` este un aspect, iar energia este un instrument cu
care po]i s` influen]ezi acest lucru. Ar trebui ca aceste
directive ale UE s` ajung` s` fie \ncorporate \n fiecare
\ntreprindere. 

Care ar fi costurile unui audit pentru un consuma-
tor de 200 tep/an ? 

A.L.|n medie, \ntr-o \ntreprindere cu o tehnologie
nu foarte modern`, pentru un audit energetic

corect \ntocmit [i implementarea m`surilor recoman-
date, termenul de recuperare variaz` \ntre 2 [i 4 ani.
Pre]ul energiei va cre[te \n mod inevitabil. Dup` 2013,
pre]ul va cuprinde [i taxele de mediu. |n ]`ri cam-
pioane din punctul de vedere al eficien]ei energetice,
precum Olanda [i Danemarca, costurile de mediu
\ncorporate vor reprezenta aprox. 20 - 25% [i la
energie electric`, [i la gaze naturale. La nivel global,
resursele acestea se epuizeaz`, gazele [i petrolul –
cam \n 60 ani. Deci, e lupta pentru petrolul r`mas [i
pentru traseele noi de gaze, [i vor cre[te pre]urile.
Sursele regenerabile nu tr`iesc ast`zi pentru c` sunt
surse cu o maturitate insuficient` [i tehnologii nu
foarte evoluate, costul lor [i folosirea lor se bazeaz` pe
schele suport. Orice investi]ie \n economisirea de
energie va fi amortizat` pentru c` pre]ul la energie va
cre[te considerabil \n timp. �
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DIN CULISE

C
riza gazului a devenit o obi[nuin]` \n lunile
de iarn` pentru ]`rile din centrul [i estul
Europei. Eternul conflict comercial dintre
Rusia [i Ucraina a pus \n dificultate, an dup`
an, companiile [i guvernele europene. 

Managementul energetic nu porne[te de la premisa
certitudinii aprovizion`rii cu resurse energetice. Ultimii
ani au demonstrat-o cu prisosin]`. Un incident clima -
tic sau un conflict politic poate da peste cap business-
planul produc`torilor industriali. Tocmai de aceea,
Grupul GDF SUEZ este unul dintre primii furnizori [i
distribuitori de resurse energetice care propun solu]ii
complexe alternative de aprovizionare cu energie.
Pornind de la acelea[i considerente de securitate a
aprovizion`rii cu resurse energetice, Carta Energiei a
fost semnat` de 51 de state, respectiv ]`rile membre
UE [i ale Ini]iativei Central-Europene, Japonia, Canada
[i Statele Unite, \n decembrie 1991, la Haga. Tratatul
Cartei Energiei trebuia ratificat pân` la sfâr[itul anului
1995, dar ratificarea a fost mult \ntârziat` de interese-
le politice divergente din interiorul [i de la grani]a Uni-
unii Europene. |n aprilie 2009, pre[edintele rus, Dmitri
Medvedev, d` o grea lovitur` membrilor UE anun]ând
c` dore[te s` \nlocuiasc` vechea Cart` a Energiei cu
un document propriu, actualizat la realit`]ile economi -
ce actuale. |n luna august 2009, premierul rus,
Vladimir Putin, a respins \n mod oficial participarea
Rusiei la Carta Energiei, printru-un comunicat trans-
mis de serviciul de pres` al guvernului rus. Putin a
semnat o ordonan]` prin care refuz` ca Rusia s` par-
ticipe la Tratatul privind Carta Energiei, precum [i la
un Protocol privind problemele de eficien]` energetic`
[i aspectele legate de protejarea mediului, semnate la
Lisabona \n 1994. Practic, cei doi lideri de la Moscova
au anulat eforturile depuse de diploma]ia european`
pentru ob]inerea securit`]ii \n aprovizionarea cu
energie. F`r` Rusia, Carta Energiei r`mâne un docu-
ment far` fond, mai mult de jum`tate din gazele natu-
rale consumate de europeni provenind din spa]iul
exsovietic.

Arkadi Dvorkovici, consilierul pre[edintelui Rusiei, a
devenit portavocea celor doi lideri ru[i pentru pro-
movarea noului proiect de tratat. El a preluat o parte
din declara]iile politice ale premierului Vladimir Putin [i
le-a transformat abil \n argumente economice pentru
noul proiect de Cart` a Energiei. 
Conform Cartei semnate \n 1991, ]`rile prin care este
asigurat tranzitul energiei devin parteneri \n politica
energetic`, ceea ce nu convine deloc Rusiei. Concret,
Arkadi Dvorkovici sugereaz` c` Vladimir Putin se teme
c` sistemul de tranzit ucrainean ar putea trece \n
administrarea UE, \n cazul \n care Ucraina ar demara
negocierile de aderare. Asta ar for]a Rusia s` vând`
gazele naturale la grani]a cu Ucraina, prin tranzac]ii
bursiere sau swap, ca urmare a liberaliz`rii pie]ei ener-
getice \n Uniunea European`. Conform noului proiect
propus de Rusia, \n politica energetic` exist` doar doi
participan]i esen]iali: produc`torul [i cump`r`torul.
„}`rile de tranzit nu trebuie transformate \n juc`tori
independen]i pe aceast` pia]`!“, sus]ine consilierul
pre[edintelui Medvedev, f`când aluzie la conflictele
comerciale din ultimii ani dintre Rusia [i Ucraina.

32

Rusia propune o alt`
Cart` a Energiei
Kremlinul negociaz` interesele economice ruse[ti pe pia]a european` \n schimbul securit`]ii

aprovizion`rii cu energie. Premierul Vladimir Putin solicit` europenilor reguli pentru pia]a

gazelor naturale pe care s` le agreeze [i Rusia.  El vrea s` poat` negocia pre]ul gazelor cu

guvernele [i companiile mari din Europa [i s` nu fie obligat s` vând` gaze naturale prin tran-

zac]ii swap sau tranzac]ii bursiere la grani]ele UE.

text CAROL POPA foto REUTERS/MEDIAFAX, SHUTTERSTOCK

ANDREI ILLARIONOV
Fost consilier preziden]ial
al lui Vladimir Putin

Obiectivul elitei politice a Rusiei \l 
constituie crearea de monopoluri
\n infrastructur`, produc]ia de
resurse energetice [i comer].



A devenit evident c` Rusia a \nlocuit R`zboiul Rece cu
agresivitatea strategiilor economice [i c` adev`rata
miz` a acestei provoc`ri pe care Rusia o arunc` Uniunii
Europene este conservarea cotei de pia]` pe care o
de]ine \n prezent \n ceea ce prive[te resursele energe -
tice. Dar nu numai atât. Fostul consilier pe probleme
economice al lui Vladimir Putin \n perioada când era
pre[edintele Rusiei, Andrei Illarionov, sus]ine c` Rusia
vizeaz` crearea de monopoluri atât \n infrastructur` [i
produc]ie, cât mai ales \n comer]ul cu resurse energe -
tice. Cine va ie[i \n câ[tig? Numai [i numai „oligarhia
de stat“, spune Illarionov. 
Dincolo de h`]i[urile politicii interne din Kremlin,
strategia premierului rus vizeaz` exact acele aspecte
economice care pot fi determinante [i \n influen]a
asupra viitoarei politici regionale. Când Belarus,
Ucraina [i Azerbaidjanul au reac]ionat la scumpirile
succesive pentru gazele naturale vândute de Rusia prin
proiectul de realizare a unei \ntreprinderi mixte pentru
transportul energetic, reac]ia Moscovei a fost prompt`:
a ie[it din sertar proiectul South Stream, schi]at la

\nceputul anilor 2000, dar justificat abia dup` doi ani
consecutivi de conflict comercial cu Ucraina. |n plus,
South Stream vine s` contracareze un alt proiect mo[it
prea mult prin cabinetele Europei de Est  de c`tre cei
ce „\[i construiesc discursul politic pe tema indepen-
den]ei energetice“ – Nabucco. 
|ntre proiectul celor trei state ex-sovietice, lipsit de
finan]are, [i proiectul Nabucco, lipsit de capacitatea de
aprovizionare a conductei, South Stream se deta[eaz`
clar ca favorit, beneficiind de ambele resurse. Mai mult,
pentru acest proiect [i pentru modificarea Cartei Ener-
getice, Rusia are [anse s` ob]in` sprijin chiar \n interi-
orul Uniunii Europene. Criza economic`, ce afecteaz` [i
domeniul energetic \n UE, d` posibilitatea regândirii re -
formei energetice europene, care presupunea separa -
rea produc]iei de tranzitul de energie, adic` dezmem-
brarea marilor gigan]i energetici \n companii specia -
lizate \n produc]ie, respectiv transport de energie. Ori
tocmai o astfel de politic` s-a  dovedit ineficient` \n
perioad` de criz` economic` [i tot mai multe voci
solicit` revenirea la entit`]i energetice complexe. �
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Vladimir Putin vrea s` de]in` controlul asupra conductelor de tranzit \mpreun` 
cu beneficiarii gazelor naturale transportate [i s` exclud` din acest control ]`rile
prin care trec conductele.
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RESURSE

GDF SUEZ va dubla 
produc]ia de petrol 
\n Norvegia 

G rupul GDF SUEZ – compania ce
de]ine cea mai mare re]ea de
gaze naturale din Europa –, va

cre[te produc]ia de petrol de la 33.000
barili/zi la 70.000 barili/zi din 2013,
prin deschiderea altor dou` platforme
maritime \n Marea Nordului, a declarat
pentru un ziar norvegian (preluat de
Bloomberg) Terje Overvik, director-
gene ral al sucursalei GDF SUEZ din
Norvegia. Grupul GDF SUEZ de]ine \n
Norvegia trei platforme petroliere
(Snoh vit \n Marea Baren], Njord \n
Marea Norve giei [i Fram \n Marea Nor-
dului), prin care extrage cca 33.000
barili de petrol zilnic. Overik spune c`,
dup` 2013, GDF SUEZ va extrage peste
70.000 barili petrol zilnic, dup` ce plat-
formele Gjoea [i Gudrun din Marea
Nordului vor fi opera]ionale. Strategia
GDF SUEZ \n Norvegia este de l`rgire a
portofoliului de licen]e de extrac]ie de
petrol [i gaze, dar [i de achizi]ie a altor

companii de profil locale. De la intrarea
pe pia]a norvegian`, din 2001, Grupul
GDF SUEZ a ob]inut 31 de licen]e de
extrac]ie \n Norvegia, iar targetul este
de 40-50 de licen]e. „Norvegia va
cre[te gradual cota de produc]ie cu 
cca 30-40% din 2013, iar noi c`ut`m
posibilit`]i de cump`rare de licen]e de
extrac]ie de la alte companii, dar [i de
a achizi]iona alte companii sau active“,
a ad`ugat Terje Overvik. �

GDF SUEZ preia 9% 
din ac]iunile Nord Stream 
\n octombrie

Grupul GDF SUEZ este \n negocieri cu Gazprom
pentru preluarea a 9% din pachetul de ac]iuni Nord
Stream, a declarat pentru Dow Jones Alexander
Medvedev, vicepre[edintele Gazprom. Gazoductul
Nord Stream, ce va m`sura 1.220 km de conducte,
va deveni opera]ional din 2011 [i va avea o capaci-
tate de transport de 27,5 miliarde metri cubi gaz pe
an. Un purt`tor de cuvânt al GDF SUEZ a refuzat s`
comenteze, dar a precizat c` negocierile pentru
Nord Stream „se mi[c` repede [i bine“. GDF SUEZ
dore[te s` ob]in` astfel [i o majorare a volumului de
gaze naturale furnizate Fran]ei de c`tre Gazprom. �

Peru va construi un gazoduct
de peste 1.000 km

Grupul GDF SUEZ ar putea s` furnizeze motorin`
[i c`rbuni pentru uzinele din regiunea peruan`
ce va fi deservit` de noul gazoduct. Compania
peruan` Conduit Capital Partners a demarat
negocierile cu autorit`]ile peruane pentru con-
struc]ia unui gazoduct de 1.085 km \n sudul
]`rii. Gazoductul va avea o capacitate de 22,65
milioane metri cubi pe zi [i va costa 1,35 mili -
arde dolari. Samuel Gomez, partener la 
Conduit Capital Partners, sus]ine c`, dac`
autorit`]ile peruane vor aproba studiul de 
impact \n timp util, atunci finan]area va fi ob]inut`
cel mai târziu \n cel de-al treilea trimestru din
2010. Companii le Goldman Sachs Group [i Sumi -
tomo Mitsui Financial Grup au fost deja cooptate
\n proiect pe post de consilieri financiari. �

GDF SUEZ \n Marea Nordului
Compania sco]ian` de petrol [i gaze Venture
Production va colabora cu Grupul GDF SUEZ [i
Endeavour International pentru a-[i extinde plat-
forma de extrac]ie de gaz Cygnus din Marea 
Nordului. Mike Wagstaff, CEO Venture Product -
ion, sus]ine c` rezervele de gaz de la Cygnus
sunt mai mari decât au fost estimate la \nceputul
anului. Platforma Cygnus este de]inut` de 
Venture Production (48,75%), Endeavour Inter -
national (12,5%) [i GDF SUEZ (38,75%). �

GDF SUEZ a devenit al doilea furnizor
de electricitate din SUA

G rupul GDF SUEZ a devenit al doilea furnizor de electricitate
din SUA datorit` cre[terii de aproximativ 40% a vânz`rilor
\nregistrat` pân` \n august 2009, fa]` de august 2008

(aproximativ 15 Terawatti or`). Pe pia]a american`, unde
opereaz` 11 furnizori mari de electricitate, GDF SUEZ a reu[it s`
urce de pe locul 3 pe locul 2, deservind peste 50.000 clien]i.
„Suntem mândri c` aceast` cre[tere pe pia]a de retail din SUA a
fost f`cut` prin for]e proprii, prin concentrarea pe construirea
unei rela]ii individuale cu fiecare client \n parte“, a declarat
Gérard Mestrallet, pre[edinte [i CEO al Grupului GDF SUEZ.
Compania opereaz` \n 11 state americane, deservind peste
50.000 clien]i mari industriali [i comerciali. „Ce observ`m \n
pia]`, cu atât mai mult acum \n condi]iile unui climat economic
plin de provoc`ri, este c` acei clien]i stabili din punct de vedere
financiar nu vor s` mai fac` afaceri decât cu furnizori extrem de
puternici“, a conchis Gérard Mestrallet. �
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U
niunea
European`
a adoptat \n
februarie
2004 un act
normativ
cunoscut ca

„Directiva de promovare a
cogener`rii, bazat` pe aco -
perirea cererii de c`ldur`“,
conform c`ruia, pentru dez-
voltarea durabil` [i \nde pli -
nirea obiectivelor comu -
nit`]ii \n domeniul \nc`lzirii,

trebuie asigurate: energie
ieftin` pentru popula]ie,
economie de combustibil [i
un mediu \nconjur`tor curat.
Modalitatea cea mai fiabil`
pentru aceasta a fost con-
siderat`, \n \ntreaga Europ`,
producerea combinat` de
energie electric` [i termic`
\n turbinele cu ciclu combi-
nat, pe gaz natural. 
Pentru producerea de
energie, combustibilul cel
mai folosit \n centralele \n
ciclu combinat este gazul
natural, deoarece \n ultimii
ani s-au \nregistrat progrese
remarcabile \n cre[terea efi-
cien]ei acestor centrale [i
importante reduceri de chel-
tuieli. Experien]a arat` c`,
pentru a produce separat
c`ldur` [i electricitate, se
consum` cu pân` la 40%
mai mult gaz natural decât
pentru a le genera simultan
\n instala]iile de turbine \n
ciclu combinat.
|n centralele termice con-

ven]ionale se aplic` o
tehnologie veche, testat`
\ndelung, unde procesul de
producere a aburului este 
cel mai important. |n cazul
acestora, procesul cel mai
mult aplicat pân` \n prezent
prevede o singur` re\nc`lzire
[i un sistem de pre\nc`lzire [i
este denumit proces stan-
dard, care atinge randamen-
tul maxim \n cazul unei tem-
peraturi date. 

|n schimb, centralele \n ciclu
combinat sunt echipate cu
una sau mai multe turbine cu
gaze [i cel pu]in o turbin` cu
abur, care func]ioneaz`
\mpreun`, prin intermediul
unui cazan de abur recupera-
tor de c`ldur`. Astfel, se
reu[e[te producerea simul-
tan` de c`ldur` [i energie
electric` de c`tre acela[i
echipament, amândou` fiind
destinate consumului. 
Sistemele de turbine \n ciclu
combinat devin eficiente

economic, [i rentabile iar
randamentul lor de explo -
atare atinge maximul, \n m` -
sura \n care pentru energie
electric` produs` exist` [i
consum de c`ldur`
propor]ional cu aceasta. 

Principala caracteristic` a
acestui tip de tehnologie de
generare este reprezentat`
de eficien]a energetic`
sporit` [i de economia de
combustibil, spre deosebire
de producerea separat` a
formelor de energie, de aici
rezultând avantajele remar-
cabile, atât ecologice cât [i
economice, ale produc]iei de
energie \n ciclu combinat. 
Randamentul unei astfel de
centrale are influen]` direct`
asupra pre]ului combustibilu-
lui gazos, adic` asupra celui
mai important element dintre
costurile de operare, astfel c`
un randament mai mare este
mai eficient din punct de
vedere ecologic. |n Germania,

Turbinele 
\n ciclu combinat 
produc simultan c`ldur` 
[i electricitate

La ora actual`, 
produ cerea de energie
folosind turbinele 
\n ciclu combinat 
s-a dovedit o alternativ`
mult mai eficient`, 
mai economic` [i mai
protectoare pentru 
mediu decât tehnologia
clasic` de ardere 
a c`rbunelui.

text ADRIAN C|L}AN  foto SHUTTERSTOCK
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ap`-abur mult mai pu]in sofisticat` decât
\ntr-o central` alimentat` cu c`rbune. Ran-
damentul turbinelor \n ciclu combinat, cu
gaz natural, puse \n func]iune dup` 1990, a
dep`[it nivelul de 53%, iar cele mai moderne
echipamente-pilot de  acest fel, inaugurate
\n Olanda [i Spania, permit deja atingerea
unor randamente mai mari de 57%, iar pro-
centul este \n cre[tere. |n plus, combus -
tibilul care alimenteaz` aceste turbine \n
ciclu combinat nu produce cenu[` sau
reziduuri, de aceea beneficiile ecologice au
dus la implementarea accelerat` a sis-
temelor energetice cu astfel de turbine \n
]`rile din nordul [i estul Europei (Suedia,
Cehia, Lituania, Slovenia), iar \n ultimul
timp – \n Statele Unite [i \n Canada.

|n ultimii ani, diverse concepte de centrale
au fost dezvoltate pentru a se beneficia de
turbinele cu ciclu combinat (gaz-abur), de la
integrarea arderii c`rbunelui gazeificat la
arderea cu pat fluidizat sub presiune [i
arderea c`rbunelui pulverizat sub presiune.
|ns`, datorit` progreselor tehnologice [i
constructive realizate \ntre timp, se poate
concluziona c` acest tip de turbine r`mâne
varianta cea mai eficient` din punct de
vedere economic. �

de exemplu, m`surile luate
pentru a minimiza impactul
asupra mediului cu circa 40%
au dus la construc]ia de noi
centrale \n ciclu combinat, \n
20% dintre aceste turbine
cur`]area fiind asigurat`
chiar de circula]ia gazului. Pe
lâng` cur`]area cu gaz,
tehnologia disponibil` \n
cazul turbinelor \n ciclu com-
binat a permis luarea de
m`suri pentru protec]ia me -
diului atât \n ceea prive[te
degajarea de c`ldur` [i eva -
cuarea apelor reziduale, cât [i
poluarea fonic`, c`ci tur-
binele sunt antifonate, iar
sta]iile de reducere a presiu-
nii aburului sunt prev`zute cu
instala]ii de atenuare a nivelu-
lui de decibeli. Calculele
exper]ilor energeticieni con-

firm` c` o cre[tere a randa-
mentului de la 40% la doar
45% reduce emisiile atmos-
ferice de dioxid de carbon cu
mai mult de 11% [i tot cu
acela[i procent scad [i emi -
siile de particule, de bioxid de
sulf [i cele de oxid de azot.

Temperaturi mai mari –
eficien]` sporit`
Randamentul diferitelor
tipuri de turbine destinate
producerii de energie poate
fi apreciat [i diferen]iat \n
principal \n func]ie de com-
bustibilii folosi]i. Astfel, cen-
tralele care folosesc
c`rbune asigur` un randa-
ment net de circa 40%, iar \n
cazul moderniz`rii lor [i
folosirii unor materiale ce
permit temperaturi [i presi -

uni mai mari ale aburului 
(cu parametri de proces
crescu]i pân` la 300 bari [i
600 grade C), s-a reu[it
ob]inerea unor randamente
maxime de pân` la 45%.

|n schimb, \n cazul tehnolo -
giilor moderne folosite la 
turbinele \n ciclu combinat
cu ardere de gaz, avantajul
asupra procesului conven -
]ional cu arderea c`rbunelui
este temperatura la care se
poate ajunge, [i care se
situeaz` \n jurul a 1.150
grade C. Aceasta permite
folosirea gazelor fierbin]i
evacuate de turbina de gaz,
cu temperaturi de 500-550
grade C, pentru generarea
aburului \ntr-un boiler dup`
o configura]ie a unui ciclu

Eficien]` 

(%)

54-58

36-40 

54-58 

Emisii CO2

(g/kWh)

360

740

700 

Emisii SO2

(mg/Nm3)

<35

50-100 

20-200

Emisii NOX

(mg/Nm3) 

<50 

50-150

50-150

Combustibil

Central` cu turbin` ciclu combinat – gaze naturale 

Combustibil lichid

Combustibil solid

Microturbine \n ciclu combinat

Evolu]ia tehnologic` a sistemelor energetice care 

utilizeaz` turbina industrial` de gaz \n ciclu 

combinat (asocierea combustiei interne [i externe)

a permis apari]ia unor instala]ii \n „miniatur`“, 

cu recuperare de c`ldur`, care pot furniza un 

complex general de utilit`]i (energie electric`, 

ap` cald` [i c`ldur`) unei singure cl`diri, la fel 

de fezabile financiar cum sunt [i centralele 

individuale de apartament. Aceste tipuri de 

microturbine de mic`/medie putere au cunoscut 

o evolu]ie rapid` \n Anglia, unde sunt instalate 

la consumatori individuali sau \n cvartale de

locuin]e de mici dimensiuni. |nc` din 1994,

func]ionau aici peste 900 de astfel de unit`]i, 

cu o capacitate total` de 120MW, ajungând 

dup` 2005 la mai mult de 4632MW instala]i.
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G
rupul Schaeffler este o com-
panie unitar` [i integrat`
care transcende grani]e
geografice [i organizatorice,
care dezvolt` [i fabric` pro-
duse de precizie pentru tot
ceea ce se afl` \n mi[care –

\n ma[ini, instala]ii, vehicule, \n avia]ie, pre-
cum [i \n domeniul aerospa]ial. Clien]ii din
mai bine de 60 de domenii industriale
diferite se bazeaz` pe rulmen]ii [i lag`rele
de alunecare, ghidajele liniare [i transmisi-
ile directe ale Grupului Schaeffler. Pentru
c`, prin solu]iile individuale aplicate, pro-
dusele celebrului grup industrial reu[esc s`
pun` lumea \n mi[care. Este crezul pe care
produc`torul industrial l-a urmat de la
\nfiin]are [i pân` \n prezent. 
Grupul Schaeffler activeaz` \n prezent prin
cele trei m`rci puternice ale sale, INA, FAG
[i LuK, \n sectoarele auto, industrial [i
aerospa]ial, fiind unul dintre cei mai mari
ofertan]i la nivel mondial. Prin utilizarea
comun` a func]iilor centrale transsectoriale
la nivelul tuturor diviziilor, iau na[tere

numeroase sinergii. Dialogul intensiv cu
clien]ii s-a dovedit a fi, \n decursul anilor,
filosofia unei dezvolt`ri continue a succesu-
lui ob]inut nu de pu]ine ori. Grupul Schaef-
fler este un partener de dezvoltare [i
inginerie al clien]ilor s`i. Func]ii transsec -
toriale [i procese standardizate asigur`
decizii rapide [i eficiente. Sucursale de dis-
tribu]ie [i societ`]i pe toate pie]ele garan-
teaz` apropierea de client. Pentru procese-
le de fabrica]ie rapide [i flexibile, tehnologi-
ile dezvoltate, ma[inile [i sistemele de mo -
nitorizare proprii, numele de Schaeffler [i-a
câ[tigat renumele la nivel mondial.

România pe harta profesionalismului
|nfiin]at` \n 2002, Schaeffler România, a
doua loca]ie de produc]ie, ca m`rime, din
cele 80 ale Grupului Schaeffler, produce
componente de tehnic` liniar` pentru
industria de ma[ini-unelte, componente
pentru industria de autovehicule [i rulmen]i
de mari dimensiuni pentru diferite aplica]ii
industriale, printre care industria de energie
eolian`, care ocup` un important loc.

Au crezut \nc` de la \nfiin]are 
c` pot pune lumea \n mi[care. 
{i gândul s-a transformat \n realitate 
\n decursul anilor. La cump`na 
dintre milenii, au vrut s` urmeze 
acela[i crez [i \n România. Lucru 
pe care l-au f`cut. La poalele Tâmpei,
managerii Schaeffler au pus bazele 
celei mai mari investi]ii din Europa 
Central` [i de Est, proiect care 
s-a transformat \n cea de-a doua 
capacitate de produc]ie din lume
de]inut` de celebrul produc`tor 
industrial.

Schaeffler pune lumea 
\n mi[care [i din România  

text BOGDAN POPESCU 
foto SCHAEFFLER, SHUTTERSTOCK



|nregistrat` ini]ial sub numele de INA
Schae f fler Bra[ov S.R.L., ca filial` a 
Grupului Schaeffler, \ntreprinderea a fost
redenumit` \n anul 2006, primind numele
de Schaeffler România S.R.L. 
Proiectul ini]ial prevedea realizarea unei
fabrici cu trei hale de produc]ie cu o
suprafa]` total` de 55.000 metri p`tra]i [i
un volum total de investi]ii de 180 milioane
euro, \n loca]ia de la Cristian, jude]ul
Bra[ov, fabric` deschis` din 8 octombrie
2004, ziua oficial` a Schaeffler România. 

Ast`zi, dup` o investi]ie de peste 250 de
milioane de euro [i o suprafa]` construit`
de aproximativ 100.000 de metri p`tra]i,
fabrica \[i desf`[oar` activitatea \n 6 hale de
produc]ie. Decizia de extindere luat` \n anul
2006 a fost motivat` prin rezultatele foarte
bune ob]inute \n cei aproape doi ani de la
lansarea produc]iei \n România. Schaeffler
România s-a remarcat \n cadrul Grupului
Schaeffler prin calitatea [i promptitudinea
lucrului realizat, ocupând astfel un loc frun-
ta[ \n competi]ia intern` dintre unit`]ile de
produc]ie. Ca firm` orientat` spre viitor,
Schaeffler România pune mare accent pe
calitate [i profesionalism. Folosind cele mai

noi tehnologii [i investind \ncontinuu \n dez-
voltarea profesional` a personalului, compa-
nia a demonstrat c` echipa sa face parte
dintr-o elit` profesional`.

|n mi[care, [i \n viitor
Fiind o puternic` unitate de produc]ie a
grupului, structura intern` a companiei este
organizat` \n jurul produselor realizate la
loca]ia din Cristian-Bra[ov. |n prezent, se
produce pentru domenii de aplica]ie auto [i
industrial, cei peste 3.000 de angaja]i
lucrând la producerea unei game de 13 pro-
duse. Ceea ce nu \nseamn` c`, pe lâng`
activit`]ile propice dezvolt`rii produc]iei,
managementul Schaeffler \n România nu se
implic` [i \n domenii de interes pentru
comunitate. 

|n scurta istorie a prezen]ei sale \n România,
produc`torul industrial \ncearc` s` \ncura-
jeze diverse proiecte sociale pentru comuni-
tate. Astfel, managerii companiei au
sus]inut, \mpreun` cu autorit`]ile publice,
organizarea a peste 50 de ac]iuni, printre
care s-a remarcat [i inaugurarea \n anul
2007 a Parcului Schaeffler - Livada Po[tei.
De asemenea, compania dore[te s` se
implice [i \n formarea viitorului for]ei de
munc` din zona unde a realizat investi]ia
industrial`, \n acest sens \nfiin]ând pe plat-
forma de produc]ie un atelier-[coal`. Acolo
au loc stagii de preg`tire profesional` pen-
tru elevii din [colile de arte [i meserii, cursuri
de reconversie profesional`, precum [i cursuri
interne pentru propriii angaja]i. Proiectul nu
a \ntârziat s` dea rezultate. |n anul [colar
2006-2007, 61 de elevi au fost specializa]i \n
procedeele de prelucrare prin a[chiere, din-
tre ace[tia 44 devenind angaja]i Schaeffler.
Anul urm`tor, num`rul elevilor a crescut
sim]itor, ajungând la 175. Iar Schaeffler are
toate inten]iile s` continue aceste proiecte.
Pentru c`, numai astfel, filosofia companiei
poate pune lumea \n mi[care [i \n viitor. �
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Lungul drum spre 
performan]` [i succes 
1883 Friedrich Fischer realizeaz` ma[ina de rectifi-
cat bile. Aceast` inova]ie aduce fabricii de rulmen]i de
la Schweinfurt recunoa[tere mondial`. Anul 1883 este
declarat mai târziu anul de \nfiin]are a \ntreprinderii.

1896 Friedrich Fischer porne[te construc]ia unei
fabrici noi. Acolo se produc pe s`pt`mân` 10 milioane
de bile. Un an mai târziu, este transformat` \n societate
pe ac]iuni.

1905 Pe 29 iulie, este \nregistrat` marca FAG la Ofi-
ciul de M`rci [i Patente de la Berlin. Semnul de marc`
\nregistrat, semnificând Fischers Aktien-Gesellschaft
(Societatea pe Ac]iuni Fischer), este protejat ast`zi \n
peste 100 de ]`ri.

1909 Georg Schäfer preia „Prima fabric` automati-
zat` de bile din o]el turnat, fost` Friedrich Fischer, AG“
[i o transform` pe 1 noiembrie \ntr-o societate \n nume
colectiv (SnC). El creeaz`, printr-o implicare personal`
puternic` o \ntreprindere industrial` recunoscut` la
nivel interna]ional. Cota de exporturi cre[te \nc` dinain-
tea Primului R`zboi Mondial la 40%.

1946 Dup` sfâr[itul r`zboiului, are loc o demontare
complet` a fabricii, grav afectat` de bombardamente. 

1952 Succes \n domeniul auto: rulmentul cu ace
INA \nlocuie[te lag`rul de alunecare \n transmisia le -
gendarului VW Broscu]`.

1956 Prima fabric` din str`in`tate: \n Haguenau,
Fran]a, \ncepe produc]ia de rulmen]i pentru pia]a euro-
pean`.

1969 Extindere \n America de Nord: prima unitate
din SUA este societatea INA din Cheraw, Carolina de
Sud. 

198112.000 peroane sunt angajate la nivel mondial
de Grupul INA.

2001 Fiecare a 4-a ma[in` la nivel mondial con]ine
un ambreiaj marca LuK.

2002 Preluarea FAG Kugelfischer Georg Schäfer
AG, Schweinfurt. INA [i FAG devin, \mpreun`, al doilea
cel mai mare produc`tor de rulmen]i la nivel mondial.

2002 Alegerea regiunii Bra[ov pentru \nfiin]area
unei noi unit`]i de produc]ie Schaeffler \n România.
|nfiin]area INA Schaeffler Bra[ov. Lansarea liniei de
produc]ie, \n hale \nchiriate, cu 100 de angaja]i.

2003 A[ezarea pietrei de temelie la Cristian pen-
tru unitatea de produc]ie din România. Planul ini]ial de
construc]ie este pentru trei hale.

2008 Schaeffler România continu` s` se dezvolte.
Se construiesc halele V [i VI. Gama de produse
cuprinde 9 produse diferite.Fabrica Schaeffler de la Cristian, jude]ul Bra[ov, o investi]ie de 250 milioane de euro

peste 180 
loca]ii \n \ntreaga lume 

66.000
angaja]i pe 4 continente

8,9
miliarde euro cifr` de 
afaceri
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G rupul Schaeffler a convenit cu
principalele b`nci creditoare un
program de refinan]are de 12

mld. euro, care va asigura necesarul
de finan]are al grupului pe urm`torii
ani [i prevede o transformare a struc-
turii actuale \ntr-o structur` orientat`
spre pia]a de capital. |n urma acordu-
lui, b`ncile au convenit s` \mpart`
datoriile Schaeffler \n dou` tran[e: 
(a) un credit destinat activit`]ilor
opera]ionale ale grupului [i (b) un 
credit care va r`mâne \n holding, cu
maturit`]i la patru ani [i jum`tate (a),
respectiv [ase ani (b). 
Proiectul de refinan]are va fi imple-
mentat \n mai multe etape.
“Prin acest acord privind conceptul de
finan]are am atins un punct important

pentru dezvoltarea cu succes a Grupu-
lui Schaeffler din urm`torii ani“, a
declarat directorul financiar al Schae f -
fler, Klaus Rosenfeld. „|n acela[i timp,
\ndeplinim cu acest concept o alt`
premis` important` pentru o posibil`
fuziune a Schaeffler cu Continental“. �

Grupul Schaeffler [i b`ncile sale 
convin un program de refinan]are

Valoare reconfirmat`

Grupul Schaeffler a fost numit câ[tig`tor de top 30
\n cadrul concursului de inovare NoAE 2009. NoAE,
Network of Automotive Excellence, reprezint` o
ini]iativ` a mai multor companii, cu obiectivul de a
stimula spiritul de competi]ie [i perspectivele de
viitor ale produc`torilor [i furnizorilor din pia]a auto
european`. Decernarea premiilor s-a desf`[urat \n
cadrul Sumitului Wuerzburg Automotive. Competi]ia
s-a desf`[urat sub patronajul ministrului federal de
economie [i tehnologie, dr. Karl-Theodor zu Gutten-
berg. Premiul acestui an este al treilea pe care \l
câ[tig` Grupul Schaeffler de la \nceputul
competi]iei de inovare, din 2007.
Premiul NoAE din acest an a fost acordat Grupului
Schaeffler pentru lag`rul de roat` FAG cu ro]i
din]ate (cu din]i drep]i). Acest nou concept ofer` o
reducere a greut`]ii cu zece procente comparativ
cu alte produse care folosesc conven]ionalii din]i
radiali [i, de asemenea, simplific` semnificativ
montarea. Inova]ia Schaeffler a fost deja transfe -
rat` \n produc]ia industrial`. Datorit` avantajelor
semnificative, lag`rul de roat` cu ro]i din]ate (cu
din]i drep]i) va \nlocui cu succes conven]ionalul
lag`r cu din]i radiali. �

www.schaeffler-group.com

{tiri actuale ale Grupului Schaeffler, informa]ii
despre produse, puncte importante din istoria socie -
t`]ii [i multe alte lucruri interesante [i informative
despre \ntreprindere pute]i g`si pe noua pagin` de
internet a Grupului Schaeffler. Caracterul novator [i
orientat pe imagine, care se reg`sea deja \n pagina
anterioar` de internet, este men]inut consecvent [i
\n noua pagin`, printr-o larg` prezen]` a imaginilor
[i anima]iilor flash. {i con]inutul informativ a fost
\mbog`]it sau completat \n cele 18 luni de formare.
Noua variant` a paginii de internet este disponibil`
momentan \n limbile german` [i englez`. Alte versi-
uni sunt planificate deja. �

Schaeffler protejeaz` Wimbledon 

P este 300 de rulmen]i oscilan]i FAG de la Schaeffler joac` un
rol vital \n sus]inerea noului acoperi[ retractabil al stadionu-
lui Wimbledon. Acoperi[ul este proiectat s` se poat`

deschide [i \nchide \n mai pu]in de 10 minute [i a fost deschis 
pentru prima oar` la campionatul de tenis de câmp de la Wimble-
don din iunie 2009. Lag`rele [i acoperi[ul corespund unor cerin]e
foarte exigente: de exemplu, structura este suficient de transparent`
\ncât s` fie men]inut` o atmosfer` de „aer liber” chiar [i atunci
când acoperi[ul este \nchis. |n plus, acesta este etan[ la ap` [i
foarte flexibil, dar suficient de puternic pentru a rezista la vânt [i
ploaie. Un element cheie al designului este proprietatea acestuia
de a permite trecerea luminii naturale pân` la iarba stadionului,
chiar [i atunci când acoperi[ul este pe pozi]ia \nchis`. |n total,
Schaeffler a furnizat pentru acest proiect peste 300 de lag`re, 
fabricate \n Schweinfurt, Germania. „Am ales Grupul Schaeffler ca
partener deoarece ofer` un suport tehnic excelent, [i cuno[tin]ele
lor \n domeniul instal`rii, produc]iei [i distribu]iei de lag`re sunt
ne\ntrecute, cum au demonstrat [i \n trecut la roata uria[` de la
Londra, London Eye“, spune Daniel Salthouse, manager de proiect,
care a lucrat peste cinci ani la acoperi[ul de la Wimbledon. �
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DOU~ DECENII A CREAT PROBLEME DE MEDIU PENTRU ROMÂNIA,

D
r. ing. Dumitru Chis`li]` este pre[edintele
Societ`]ii Inginerilor din Domeniul Gazelor
Naturale [i, când \l cuno[ti, \]i dai seama
c`, \n ciuda celor (numai) 36 de ani ai s`i,
exprim` defini]ia profesionistului. Este
pasionat, con[tiincios [i \ndr`gostit de
ceea ce face: ore de zbor cu avionul de-a

latul Europei pân` la un simpozion despre energie, dus-
speech-\ntors, apoi drumul pân` acas`, la Media[, câteva
ore de nesomn, grijile casei, so]ia [i ceva probleme de rezol-
vat, preg`tirile repede-repede [i iar`[i un drum pentru o
conferin]` interactiv`, dup`-amiaza cursurile de la facultate,

iar seara o [edin]` foto [i interviul pentru revist`, pentru ca
a doua zi s` curg` totul aproape la fel. Pu]ini s-ar \ncumeta
la un asemenea program. {i totul \n timp, la minut, corect [i
f`r` rabat la calitatea discursului tehnic. Are un ta lent de a
spune lucrurilor pe nume, bazat pe bunul s`u sim] [i pe o
experien]` profesional` impresionant`: inginer, doctorand,
specialist \n sisteme de transport gaze la Romgaz, apoi la
Transgaz, asistent universitar [i autor de c`r]i de manage-
ment energetic, masterat, apoi supraspecializare, 
coaching, proiectare de sisteme pentru industria gazifer`. 
Crede ferm \n puterea energiei de a schimba România [i
vorbe[te despre aceasta deschis [i conving`tor.

Relansarea economic` nu poate fi conceput` f`r` o industrie energetic`
eficient`, care s` sus]in` toate sectoarele, s` asigure dezvoltarea social`,
dar [i s` gestioneze problemele mediului. Economia de energie impune
companiilor abordarea unui „eco-management“ profesionist.

Managementul 

EC
O

interviu realizat de ADRIAN C|L}AN
foto ALBERTO BOLOCAN, SHUTTERSTOCK
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Ce dificult`]i economice crede]i c` ar trebui dep`[ite
pentru a se putea vorbi de o cre[tere real` a eficien]ei
energetice la nivelul marilor companii industriale?

D.C.Formarea [i consolidarea pie]ei gazelor naturale
liberalizat` constituie cheia unor mari avantaje:

facilitarea tranzac]iilor, dezvoltarea competi]iei, posibili-
tatea alegerii celei mai bune oferte pentru interesele
firmelor, pre]uri de achizi]ie mai mici, tarife avantajoase
pentru transport, distribu]ie [i \nmagazinare. |n contextul
cre[terii pre]ului energiei, este foarte important ca la
nivelul consumatorului s` existe o dubl` abordare: a)
econo misirea energiei (m`suri de reducere a consumului
fizic) [i b) dezvoltarea pie]ei de gaze naturale prin m`suri
de reducere a costurilor.
La acestea se adaug` drepturile conferite de legisla]ia
european`, care, dac` sunt cunoscute [i fructificate, pot
atrage avantaje importante.

Sunt ele suficiente?

D.C.Sub aspectul eficien]ei energetice [i a protec]iei
mediului, deciziile globale, generale, trebuie

\nlocuite cu o serie de pa[i pentru fiecare entitate consuma-
toare de energie [i produc`toare de noxe. 
Primul pas ar fi \ntocmirea unui program de management
energetic, care s` identifice ac]iunile de efectuat, costurile [i
beneficile lor, sursele care pot fi atrase [i planificarea \n timp
a acestora. 
Apoi se \ntocmesc anual bilan]uri energetice, care s` identi-
fice exact pierderile, randamentele de conversie, starea
aparatelor, gradul de emisii [i, pentru m`surile de optimizare,
starea echipamentelor sau proceselor. Un ultim pas de urmat
ar fi un program de monitorizare a activit`]ilor de eficien]`
energetic`, care s` urm`reasc` \n timp m`surile luate.

Care crede]i c` ar fi schimb`rile ce s-ar impune \n
industria energetic` [i, \n special, \n sectorul gazifer
pentru a asigura condi]iile unei dezvolt`ri economice
durabile, coroborate \ns` cu m`surile cu impact eco-
logic? Putem vorbi de un „eco management“ energetic? 

D.C.Da, se poate vorbi f`r` \ndoial` de existen]a unui
eco management energetic, dar pentru a putea

asigura condi]iile dezvolt`rii acestuia, o prim` ac]iune este
aplicarea legisla]iei europene [i na]ionale. 
Apoi, un eco management eficient trebuie s` ]in` seama
de caracterul limitat al resurselor energetice [i de

op]iunile energetice din viitor. Contrar prognozelor pesi -
miste, au ap`rut [i p`reri optimiste, care v`d solu]ii pentru
problemele energetice: reducerea necesit`]ilor de energie
prin asimilarea de noi tehnologii, cre[terea cantit`]ii de
energie extrase din combustibilii fosili prin cre[terea ran-
damentului instala]iilor, descoperirea de noi surse de
energie.

Ipoteze
Criza financiar` global` a acutizat nevoile financiare ale
companiilor, iar pe de alt` parte, sc`derea rezervelor
de petrol [i gaze a dus la cre[teri de pre]uri. Cât de
corecte crede]i c` sunt estim`rile acestor rezerve? 

D.C.Majoritatea studiilor realizate arat` c` exist` \nc`
resurse de petrol pentru 25-30 de ani [i de gaze

naturale pentru urm`torii 30-40 de ani. Rezultatele se
bazeaz` pe prospect`ri geologice ale z`c`mintelor [i pe
prognozele de consum de pe diferite pie]e.

EMISIILE NOASTRE DE CO2 SUNT DE CIRCA 5,2 T/LOC. AN, IAR LA 

Top 3 previziuni \n viziunea 

Din surse alternative se poate ob]ine
echivalentul energetic a 3-5 milioane de
barili de petrol pe zi (energia a 825.000
de kilometri p`tra]i de panouri solare –
de 4 ori suprafa]a României).
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Cât de credibile sunt acestea?

D.C.Ambele previziuni iau \n considerare ipoteze
care, adesea, nu se verific` \n timp, c`ci nu pot

surprinde totalitatea evenimentelor [i, mai ales, sinergia
acestora asupra evolu]iei consumului sau a posibilit`]ii de
extragere a resurselor. Toate aceste studii folosesc
metode bilan]iere [i abord`ri statice ale fenomenelor,
neglijându-se astfel influen]a unor anumi]i parametri:
declinul presiunii gazelor naturale \n câmpurile de
extrac]ie asupra transportului, distan]ele la care se
g`sesc noile surse de gaze naturale fa]` de zonele de
consum, cre[terea amplitudinii [i a frecven]ei vârfurilor
de consum [i influen]a acestora asupra fiabilit`]ii
z`c`mintelor, supraaprecierea gradului de interschimba-
bilitate \ntre diverse forme de energie, dar [i supraapre -
cierea legilor pie]ei. Conform acestora, pre]urile ridicate
reprezint` o problem` pentru economie, dar ele permit
exploatarea surselor care nu sunt rentabile pentru
moment [i stimuleaz` cercetarea \n domeniul energiei
alternative. 

Contradic]ii
{i, atunci, solu]ia? Este viabil` cea de cre[tere a
investi]iilor \n diversificarea surselor de energie?

D.C.Odat` demarat` investi]ia \n aceste surse alter-
native, este posibil a fi nevoie de un interval de

circa 25-30 de ani pân` când ele vor putea fi implementate
la scar` industrial`. Pentru a putea finan]a o implementare
agresiv` a energiilor alternative, avem nevoie de un capital
imens ([i, \n plus, de energie [i materii prime ieftine), ceea
ce, \n mod sigur, nu va fi cazul, de vreme ce pre]ul ]i]eiului
va ajunge, conform estim`rilor, \n jurul a 100-200 USD
pe baril. |n ciuda unor p`reri pesimiste, este posibil ca
economia s` func]ioneze cu ajutorul surselor alternative de
energie. Doar c` pentru aceasta trebuie s` se \ndepli -
neasc` simultan o serie de condi]ii: este nevoie de voin]`
politic`, de tehnologii dezvoltate pe scar` industrial`, de
colaborare interna]ional` [i de investi]ii masive de capital. 

Acesta ar fi idealul: un deziderat general pentru o
tranzi]ie „\n for]`“ c`tre energia alternativ`. Dar, dac` nu?   

D.C. |n caz contrar, l`sând situa]ia s` evolueze \n linia
existent` [i f`r` un management energetic serios,

vom fi prizonierii urm`toarelor dileme: vom constata u[or c`
nu exist` alternative economice viabile la petrol (viabili-
tate economic` [i tehnic`), apoi c` nu vom fi motiva]i s`
introducem energii alternative la scar` mare decât atunci
când pre]urile petrolului vor deveni enorme. Problema va fi
c`, \n momentul \n care pre]ul petrolului va deveni enorm,
riscul ca economia s` se pr`bu[esc` este mare [i nu se va
mai putea finan]a trecerea spre energii alternative. |n acela[i
timp, m`surile agresive de reducere a consumului vor
sc`dea pre]ul petrolului, \nl`turând astfel stimulentul nece-
sar pentru a trece la sursele alternative, pân` când va fi deja
prea târziu. |n plus, materiile prime folosite \n multe surse de
energie alternativ`, cum ar fi siliciul, cuprul [i platina, sunt
deja \n cantit`]i reduse pe glob, iar orice tentativ` de a con-
trola aceste resurse necesare pentru o tranzi]ie la scar`
larg` c`tre energiile alternative, va fi \ntâmpinat` de o com-
peti]ie agresiv`. Singura solu]ie este reducerea consumului
actual de energie [i ini]ierea dezvolt`rii unor tehnologii capa-
bile s` genereze suficient` energie pentru ca rezervele de
petrol [i gaz s` reziste cât mai mult \n timp [i s` asigure tre-
cerea natural` c`tre o nou` form` energetic`. �

NIVELUL UNIUNII EUROPENE VALORILE SUNT DE 7,3 T/LOC. AN“

1
|n urm`torii 50 de ani lumea va reu[i s`
traverseze perioada de criz` energetic`
\n dou` etape dificile: epoca hidrocar-
burilor lichide naturale, care va trece
c`tre combustibili lichizi sintetici (de

exemplu: petrolul sintetic derivat din c`rbune)
[i era resurselor nelimitate - energia solar` [i
energia nuclear`.

2
Utilizarea mai eficient` a energiei va
impune \ntr-o prim` faz` reducerea con-
sumului prin contorizarea [i monitor-
izarea tuturor consumurilor de energie
din cl`dire, deci s` pl`tim numai ceea

ce consum`m. |n plus reducerea consumurilor
duce la  mic[orarea emisiei de gaze poluante (gaze
toxice, gaze cu efect de sera), zgur` [i cenu[`, [i
determin` [i conservarea resurselor naturale.

3
Un element esen]ial pentru trecerea
de la o resurs` energetic` la alta \l
constituie timpul de tranzi]ie necesar
pentru ca o form` de energie s`
p`trund` pe pia]`, acesta fiind pe

plan mondial de aproximativ 100 de ani. 

lui Dumitru Chis`li]` 

Dac` normativele europene ar fi respec-
tate, ar conduce la eficientiz`ri ale con-
sumului de energie, la reducerea polu`rii
[i cre[terea productivit`]ii industriale.
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FOCUS: CLIENT

|
n 2007, compania a lansat, sub
marca ExpertGaz, primul pachet
complet de servicii pentru \nc`lzire
destinat clien]ilor casnici, al`turi de
peste 60 de parteneri instalatori
atent selec]iona]i. Din dorin]a de a
translata succesul ExpertGaz la

nivelul clien]ilor organiza]ionali, GDF SUEZ
Energy România a lansat ExpertGaz Plus. 
Pachetul ExpertGaz Plus este garantat de
profesionalismul echipei GDF SUEZ Energy
România [i al partenerilor s`i. |n plus, Autori-
tatea Na]ional` de Reglementare \n domeniul

Energiei a recunoscut calitatea GDF SUEZ
Energy România de a propune serviciile
ExpertGaz Plus prin urm`toarele documente
oficiale:  Autoriza]ia nr. 10237, destinat`
proiect`rii instala]iilor de utilizare a gazelor
naturale care func]ioneaz` \n regim de pre-
siune mai mic` sau egal` cu 6 bar, tip PDI,
respectiv Autoriza]ia nr. 10238, destinat`
execu]iei, verific`rii [i reviziei intala]iilor de
utilizare a gazelor naturale care func]ioneaz`
\n regim de presiune mai mic` sau egal` cu 
6 bar, tip EDI. |n urma unui amplu proces de
selec]ie, bazat pe o metodologie riguroas`,

Prin ExpertGaz Plus, GDF SUEZ 
Energy România r`spunde nevoilor
clien]ilor business, folosind acelea[i
principii de excelen]` [i profesionalism
consacrate prin Re]eaua partenerilor 
de \ncredere, ExpertGaz. 

46

ExpertGaz Plus, noutate
pentru clien]ii business
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GDF SUEZ Energy România a ales cei mai
potrivi]i furnizori de servicii tehnice, care s`
r`spund` nevoilor clien]ilor business, inte-
grate \n pachetele complete ExpertGaz Plus.
Echipele sunt preg`tite s` acorde consul-
tan]` tehnic` \n proiectare, execu]ie, verifi -
c`ri [i revizii, repara]ii [i modific`ri ori mon-
taj [i s` accepte provocarea unor proiecte
complexe sau de ultim` or`. 

Clien]ii business ai GDF SUEZ Energy România interesa]i de pachetul ExpertGaz Plus pot solicita
informa]ii detaliate GDF SUEZ Energy România [i Key Account Managerului dumneavoastr`. �

Eficien]a energetic` [i ecolo-
gia sunt priorit`]ile Europei
\n lupta \mpotriva \nc`lzirii
globale [i axele majore ale
dezvolt`rii durabile [i renta -
bile ale companiilor [i colec-
tivit`]ilor din \ntreaga lume.
Sunt, de asemenea, centrul
activit`]ii Diviziei Energy
Services din GDF SUEZ. 
Consumul mai eficient de
energie \nseamn` s` benefi-
ciezi de un serviciu optim,
reducând [i factura ener-
getic` [i impactul asupra
mediului. Acest demers
complex necesit` o exper-
tiz` controlat`, atât \n dome-
niul tehnologic, cât [i \n cel
al audit`rii, al consultan]ei,
al punerii \n practic` [i al
gestiunii instala]iilor termice
sau electrice.
Prezente pe parcursul
lan]ului energetic, de la con-
cep]ia instala]iilor la admi -
nis trarea lor pe termen lung,
societ`]ile de servicii pentru
industriile energiei din GDF
SUEZ sunt \n m`su r` s` asi -
gure clien]ilor lor o garan]ie
a performan]ei \n timp.
Mizele sunt enorme, atât \n
industrie, unde controlul fac-
turii de energie este o surs`
de competitivitate, cât [i \n
ora[ele noastre, care ascund
un poten]ial de reducere a
emisiilor de carbon. 
Nimeni nu poate ignora fap-
tul c` eficien]a energetic` [i
ecologic` este un motor
esen]ial al cre[terii durabile
a societ`]ilor noastre. �

Jérôme Tolot
Administrator-Director General 

al Diviziei GDF SUEZ Energy Services

Pentru un consum
mai eficient

Pachetele ExpertGaz Plus cuprind:
proiectare [i execu]ie de instala]ii de utilizare a gazelor naturale;  

verific`ri [i revizii tehnice ale instala]iilor de utilizare;

repara]ii curente ale instala]iilor de utilizare de gaze naturale; 

modificarea instala]iilor de utilizare de gaze naturale: 
• modific`ri de trasee pentru instala]iile de utilizare a gazelor naturale; 
• ramuri noi ale instala]iilor de utilizare \n vederea instal`rii de noi

puncte de consum;
• dezafect`ri ramuri instala]ii de utilizare;

montare de contoare pasante;

montare de vane antiseismice;

renominalizare receptori, cu modificarea instala]iei de utilizare de
gaze naturale.

ExpertGaz Plus = calitate +
parteneri de \ncredere + 
servicii tehnice adaptate. 
Un pachet garantat de 
GDF SUEZ Energy România.
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S
peciali[tii veni]i la S`rm`[el \n 1909 pentru
cercet`ri nu \n]elegeau ce fenomen avusese
loc, c`ci, la acel \nceput de secol, gazul natural
[i utilitatea lui nu le erau cunoscute; au apelat
pentru consultan]` la Institutul Geologic din
Viena. |n Austria se descoperise deja, \n 1844,
primul z`c`mânt de gaze naturale din Europa,

\n apropierea Vienei, iar ulterior, \n 1892, un altul \n regiunea
Wels. La S`rm`[el, geologii austrieci au confirmat existen]a
unui z`c`mânt captabil [i folosibil. Explica]iile aveau s` vin` mai
târziu: gazele naturale, \n compozi]ia c`rora predomin` meta -
nul, dar intr` [i etan, propan [i hidrocarburi aromatice nesatu-
rate, au aceea[i genez` cu z`c`mintele de petrol [i se g`sesc
asociate cu acestea; un gaz toxic, de regul` insipid [i inodor,
inflamabil la o temperatur` de 600 grade C [i care dezvolt` o
mare putere caloric`. Inginerii români au intuit imediat impor-
tan]a descoperirii, au decis s` o capteze [i s` o foloseasc` [i,
cinci ani mai târziu, \n 1914, inaugurau prima conduct` de
transport al gazelor, ce acoperea o distan]` de 55 km, de la
S`rm`[el la Turda. Dup` doi ani, \n 1916, dând dovad` de inge-

niozitate tehnic` [i folosind solu]ii inedite pentru acei ani, gazul
a fost folosit \ntr-o re]ea stradal`, iar Turda a fost primul ora[
din Europa care a avut str`zile iluminate cu gaze naturale.
Acum un secol, la S`rm`[el, se f`cea, deci, primul pas al unui
drum c`ruia viitorul avea s` \i confirme importan]a. Gazele na -
turale au jucat un rol primordial \n dezvoltarea industrial` a
României, \n \ntreaga economie, dar [i \n politica intern` [i
extern`, industria gazelor de]inând \n acest moment o impor-
tan]` strategic` pentru economia româneasc`.
Dup` ce, \n 1927, a fost montat`, tot la S`rm`[el, prima sta]ie
din Europa destinat` comprim`rii gazelor naturale, industria
petrolier` [i a gazelor naturale  a devenit cea mai important`
industrie româneasc`, cu sursele de extrac]ie localizate \n zona 
Subcarpa]ilor, \ntre Ploie[ti [i Predeal.
|n deceniile urm`toare, produc]ia româneasc` de gaz natural,
ca [i cea de petrol, s-a aflat sub controlul companiilor cu capi-
tal str`in: \n timpul celui de-al Doilea R`zboi Mondial a fost
monopolizat` de Germania, iar ulterior, dup` terminarea aces-
tuia, \n 1945, de fosta Uniune Sovietic`. Apoi regimul socialist a
reglementat, pân` la c`derea sa din 1989,  produc]ia, trans-
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Centenarul gazului românesc
Cu un secol \n urm`, pe 22 aprilie 1909, la S`rm`[el, 

jude]ul Mure[, era pus` \n func]iune Sonda 2 S`rm`[el, ce fusese
preg`tit` pentru a g`si s`ruri de potasiu. |n locul acestora, pe

sond` [i-a f`cut loc gazul, infiltrat de la adâncimi de peste 300
metri, prin [ase guri de crater, iar erup]ia de gaze a declan[at un

incendiu spectaculos. Incident care a f`cut s` fie descoperit primul
z`c`mânt [i s` \nceap` prima exploatare de gaz \n România.

text ADRIAN C|L}AN foto ARHIVA ROMGAZ, MEDIAFAX, SHUTTERSTOCK
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portul, distribu]ia [i comercializarea
acestor bog`]ii, centralizat [i urm`rind
strict planificarea pe perioade de câte
cinci ani, prin Planul de Stat Unic al Acti -
vit`]ii Economice [i Sociale. Conform
realiz`rilor incluse \n planul cincinal,
România a devenit [i prima ]ar` exporta-
toare de gaze naturale din Europa, atunci
când, \n anul 1959, a exportat gaze \n
Ungaria; mai târziu, \n 1979, a \nceput s`
importe gaze naturale din Federa]ia
Rus`. Din 1989, industria petrolului [i
gazelor se dezvolt` [i este controlat` de

economia de pia]`, „piesele de rezis-
ten]`“ ale produc]iei [i distribu]iei aces-
tor resurse fiind GDF SUEZ Energy
România, Romgaz, Transgaz [i Petrom.  
Z`c`mintele de gaze naturale de care
dispune România, aflate \n cea mai mare
parte pe teritoriul jude]ului Mure[, sunt
estimate ca având rezerve de circa 185
miliarde de metri cubi, iar produc]ia actu-
al` acoper` aproape 70% din consumul
intern, restul de 30% din consum fiind
acoperit din import. Consumul de
energie al României, exprimat \n tep

(tone echivalent petrol), a fost, \n anii
trecu]i, conform datelor de „Resurse [i
consumuri energetice“ ale Asocia]iei
Inginerilor de Petrol [i Gaze din România
(SIPG), de 42 milioane tep, din care: 38%
gaze naturale, 25% petrol [i derivate
petroliere, restul produc]iei energetice
fiind asigurat din alte surse (c`rbune,
hidro etc.). Pe termen mediu [i lung,
România este considerat` ca fiind
dependent` de gazele din import,
punctele de acces ale magistralelor de
gaze naturale fiind sta]iile construite la
Isaccea, \n jude]ul Tulcea, [i Medie[ul
Aurit, \n jude]ul Satu Mare, iar sursele
acestor importuri pe perioada 2009-
2025 sunt Federa]ia Rus`, Iranul, Egiptul
[i z`c`mintele din zona M`rii Caspice.
România aniverseaz` acest centenar prin
numeroase conferin]e de specialitate. 
Cu ocazia evenimentului Romgaz 100 de
ani, organizat la Media[, au fost lansate
albumul „Remember Romgaz“ [i cartea
„Descoperirea gazelor naturale a[a cum
a fost ea, S`rm`[el 1909“. |n acest an se
va inaugura, tot la Media[, jude]ul Sibiu,
un Muzeu al gazelor naturale.  �

100 de ani 
de la deschiderea primei
exploat`ri de gaze natu-
rale din România

95 de ani 
de la prima conduct` de
transport (Turda)

50 de ani
de la primul export de
gaze (\n Ungaria)

35 de ani 
de la primul tranzit de
gaze c`tre Balcani 

30 de ani 
de la \nceperea impor-
turilor de gaze din Rusia 

10 ani
de la prima inter-
conectare cu Ucraina

MIC~ ENCICLOPEDIE ENERGETIC~

Lumin` de gaz

Dac` primul ora[ european cu
str`zile alimentate [i iluminate cu
gaz metan a fost Turda, iluminatul
str`zilor cu gaz aerian ob]inut prin
distilarea c`rbunilor a fost intro-
dus pentru prima dat` \n Anglia \n
1815. Sistemul a cunoscut o mare
r`spândire dup` 1845, iar primul
ora[ din România care a adoptat
iluminatul cu gaz aerian \n l`mpi
publice cu filament de c`rbune a
fost Timi[oara. Prim`ria de pe
Bega  a concesionat investi]ia
unei firme austriece de speciali-
tate [i avea, \n 1884, 731 l`mpi
stradale func]ionale [i 59 kilo-
metri de re]ea de alimentare.

Primele eoliene

Cele mai vechi modele de turbine
eoliene folosite ca generatoare
de curent electric au fost con-
struite \n anul 1890, \n Dane-
marca [i erau grupate \n cadrul
unor microsisteme care pro-
duceau \ntre 5 [i 25 KW. 
|n anul 1930, un francez, G. J. M.
Darrieux, a \nregistrat proiectul
unui sistem de producere a ener -
giei electrice care folosea for]a
vântului: un mecanism-moar` de
vânt \n form` de mixer, inspirat
din practica fermierilor olandezi,
care foloseau energia eolian`
pentru a muta apa \n bazine de
irigare. 

Curent atomic 

Prima central` nuclear` civil`
care a \nceput s` genereze curent
electric a fost reactorul atomic
Kaluga Oblast, de la Obninsk,
fosta URSS, care a produs pe 26
iunie 1954, la ora 5:30 diminea]a,
primii 5 MW. Doi ani mai târziu,
pe 17 octombrie 1956, la Calder
Hall \n Statele Unite \ncepea s`
func]ioneze prima central` nu-
clear` de tip comercial din lume.
|n România, Unitatea 1 a Centralei
Cernavod` a atins prima critici-
tate la 16 aprilie 1996, cu o pro-
duc]ie anual` de 5 TWh [i a fost
conectat` la Sistemul Energetic
Na]ional \n 11 iulie acela[i an. 
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Codul re]elei
descifrat

pentru clien]ii
GDF SUEZ 

Energy România
text STELU}A IFTIMIE, responsabil informare 

pentru Codul Re]elei \n GDF SUEZ Energy România
foto GDF SUEZ, SHUTTERSTOCK

|n luna iunie 2009, GDF SUEZ Energy România a organizat pentru partenerii s`i un num`r
de 20 de sesiuni de training dedicate implement`rii Codului Re]elei \n România. 
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L
a 1 iulie 2009 a intrat \n vigoare Codul Re]elei pentru
Sistemul Na]ional de Transport al Gazelor Naturale,
program impus de Uniunea European`, ce vizează
realizarea unui management mai eficient al Sistemului
Na]ional de Transport. Conform ANRE (Autoritatea
Na]ional` de Reglementare \n Domeniul Energiei),
Codul Re]elei va determina transparen]` [i va regle-

menta strict activit`]ile ce se desf`[oar` \n sectorul gazelor natu-
rale, crescând securitatea energetic` [i siguran]a aliment`rii cu
gaze a fiec`rui consumator. 
Reglement`rile stabilesc mecanisme pentru nominalizarea [i alocarea
consumurilor, procedurile pentru comunicare [i pentru pentru echili -
barea sistemului de transport al gazelor naturale prin gestionarea
nediscriminatorie [i impar]ial` a intereselor tuturor parti cipan]ilor pe
pia]` [i penalizarea utilizatorilor ce provoac` dezechilibre.
Codul Re]elei este, a[adar, un mecanism complex, ale c`rui ben-
eficii depind \n totalitate de \n]elegerea [i asumarea prevederilor
sale de c`tre fiecare participant pe pia]a gazelor – produc`tori,
importatori, furnizori, distribuitori [i consumatori finali. 
|n consecin]`, pentru a-[i ajuta clien]ii [i partenerii s` \n]eleag` [i
s` \[i \nsu[easc` modalit`]ile eficiente de lucru necesare transmi-

terii corecte a nominaliz`rilor, \n conformitate cu Codul Re]elei,
GDF SUEZ Energy România a organizat 20 de sesiuni de training.
Acestea s-au desf`[urat \n loca]ii proprii din ora[ele Bucure[ti,
Ploie[ti, Gala]i, Craiova, Râ[nov, Pucioasa, Buz`u [i Râmnicu Vâl-
cea. Au fost prezente 170 de companii partenere (clien]i [i furni-
zori) \nsumând un num`r de 260 de participan]i. 
Gradul de participare de 96% a demonstrat interesul [i preocu-
parea tuturor pentru  informare cu privire la nout`]ile aduse de
Codul Re]elei [i a r`spl`tit efortul GDF SUEZ Energy România, care
a r`mas pân` \n acest moment singurul furnizor de gaze naturale
din România care s-a preocupat s`-[i informeze complet [i corect
clien]ii [i partenerii asupra acestor reglement`ri, al c`ror impact va
fi resim]it de \ntreaga pia]` a gazelor naturale din România.
Feedback-ul colectat la sfâr[itul fiec`rei sesiuni vine s` sus]in` cele
precizate mai sus, dar [i \ndeplinirea obiectivului vizat: majoritatea cli -
en]ilor (98%) au considerat c` organizarea acestor sesiuni de training
este binevenit`. Materialele [i prezent`rile din timpul evenimentelor –
destinate unei mai bune \n]elegeri, con[tientiz`ri [i asum`ri a
obliga]iilor ce revin fiec`rei p`r]i implicate \n proces – au fost cotate [i
ele ca fiind pe \n]elesul auditoriului [i extrem de utile. GDF SUEZ
Energy România le mul]ume[te tuturor pentru participare! �

ADINA SUSANU
Director Mari Clien]i 
GDF SUEZ Energy România

Prin aplicarea Codului Re]elei,
clien]ii GDF SUEZ Energy
România vor avea un avantaj
important, prin posibilitatea de
a-[i mic[ora dezechilibrul final
individual, ca urmare a exis-
ten]ei portofoliului mare de
clien]i al companiei noastre.
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CO2
Folosim expresia „efect de ser`“ f`r`
s` [tim cât de vechi este. Primele lucr`ri
asupra fenomenului dateaz` din secolul XIX,
când cercet`torii au constatat pentru prima
oar` faptul c` gazele din atmosfer` con-
tribuie la \nc`lzirea planetei. La momentul
respectiv, abordarea era diferit`: se \ncerca
explicarea erelor glaciare prin cantitatea
sc`zut` de astfel de gaze \n atmosfer`. |n
preajma anului 1900, teorii precum cea a lui

Svante Arrhenius, cum c` activitatea uman`
ar fi responsabil` pentru \nc`lzirea planetei,
au fost respinse de comunitatea [tiin]ific`
interna]ional` ca simple bazaconii. |n 1938,
un alt cercet`tor, G.S. Callendar, afirma pen-
tru \ntâia oar` c` nivelul dioxidului de carbon
din atmosfer` cre[te [i, odat` cu el, [i tem-
peratura planetei. Numai \ntâmplarea a f`cut
ca un num`r mai mare de cercet`tori s`
ajung` \n anii ’50 la concluzia c` \nc`lzirea
global` e nu numai posibil`, ci [i probabil`.
La \nceputul anilor ’60, m`sur`tori efectuate
de C.D. Keeling demonstrau deja o cre[tere
rapid` a dioxidului de carbon \n atmosfer`.
Valorile confirmate de el au generat un val de
interes, numeroase cercet`ri axându-se ulte-
rior pe leg`tura dintre nivelul acestui gaz [i
schimb`rile climatice trecute [i viitoare. Dar
e interesant c` ceva ce aproape nimeni nu
mai contest` azi era acum jum`tate de secol
mai mult constatare empiric` decât [tiin]`.

ECOLOGIE

text ANDREEA MURE{AN  foto GDF SUEZ, SHUTTERSTOCK

Grupul GDF SUEZ urmăreşte reducerea emisiilor
de dioxid de carbon. Numai \n 2008,
compania a investit \n surse regenerabile un miliard de euro.
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Când vine vorba despre \nc`lzirea global` [i efectul de ser`, primul
factor incriminat este nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Nu e de
mirare c` limitarea acestor emisii este o provocare [i o preocupare
pentru activi[tii de mediu, savan]i [i manageri, deopotriv`. Dar care
sunt m`surile de prevenire a schimb`rilor climatice?

Prioritatea:
mai pu]in



Din p`cate, istoria omenirii pare s` le dea
dreptate pesimi[tilor de atunci. 

CE PROVOAC~ EFECTUL DE SER~
Contrar credin]ei generale, nu gazele sunt
principalul responsabil, ci... vaporii de ap`. Ei
contribuie cu 70% la producerea efectului de
ser`. Urm`toarea pondere o au dioxidul de
carbon [i metanul, \n mod egal (9% pentru
fiecare). Este adev`rat \ns` c`, pe m`sur` ce
emisiile de gaze au crescut, a crescut [i tem-
peratura planetei, deci cantitatea de vapori.
Dup` al Doilea R`zboi Mondial, omenirea a
cunoscut o dezvoltare industrial` [i urban`
pe care pu]ini o anticipau. Odat` cu ele, con-
sumul de resurse energetice a crescut spec-
taculos, pentru a sus]ine nu numai industrii,
ci [i schimbarea stilului nostru de via]`: vrem
case din ce \n ce mai mari, electrocasnice din
ce \n ce mai multe, autoturism personal [i
vacan]e \n ]`ri exotice, deci consum`m com-
bustibili fosili \n consecin]`. Iar cantit`]ile
uria[e de dioxid de carbon [i metan emise au
redus permeabilitatea atmosferei: \n loc s`
fie eliberate \n spa]iu, radia]iile calorice
emise de P`mânt sunt reflectate [i se \ntorc
spre noi. Iat` explica]ia simplificat` la maxi-
mum a \nc`lzirii globale.

VALORI |NGRIJOR~TOARE
|n 1987, o echip` de cercet`tori (Vostok) f`cea
public raportul asupra nivelului de CO2 din
„copil`ria [i adolescen]a“ planetei: ei analiza -
ser` e[antioane vechi de pân` la 160.000 de
ani, din perioade glaciare [i calde alternative.

Nivelul de CO2 \nregistrat \n aceste e[antioane
de ghea]` cobora pân` la 180 p`r]i per milion
(ere glaciare) [i atingea 280 p`r]i per milion
(perioadele de \nc`lzire maxim`). Dar la
sfâr[itul anilor ’80, aerul de deasupra ghe]ii
con]inea deja 350 p`r]i de CO2 per milion,
mult mai mult decât orice valoare \nregistrat`
corespunz`toare vreunei ere geologice. Acest
nivel a continuat s` creasc` exponen]ial (cu un
scurt moment de respiro la mijlocul anilor ’90,
când economiile din Estul Europei [i Uniunea
Sovietic` au intrat \n colaps), iar cantitatea de
gaze eliberate \n atmosfer` se dubleaz` la
fiecare 30-35 de ani. 
Numeroase echipe de cercet`tori, lucrând
separat, \n rivalitate chiar, au dezvoltat \n anii
’90 simul`ri computerizate, iar descoperirile
lor, surprinz`tor de similare, confirmau cele
mai negre teorii: P`mântul se \nc`lzea \ntr-un
ritm \ngrijor`tor. Scepticii \nc` mai sperau,
dar comunitatea [tiin]ific` d`dea un verdict
aproape unanim \n aceast` chestiune. 
Punctul pe i a venit \n 2005, când o echip` a
comparat calculele computerizate cu
m`sur`torile pe termen lung asupra tempera-
turii din bazinele oceanelor lumii. |n fiecare
bazin, ei au demonstrat o leg`tur` \ntre
cre[terea temperaturii la adâncime, potrivit
m`sur`torilor la fa]a locului, [i zonele cele
mai afectate de efectul de ser`, potrivit
simul`rilor. Era evident c` gazele cu efect de
ser` produceau \nc`lzirea oceanelor. {i,
odat` cu ea, catastrofele naturale provocate
de schimb`rile climatice, despre care afl`m,
cel mai adesea, din programele de [tiri TV. 

M~SURI RADICALE
Omenirea a intrat \n noul mileniu cu un ver-
dict \ngrijor`tor: P`mântul prime[te de la
Soare cu aproape un watt pe metru p`trat
mai mult decât poate iradia \napoi \n spa]iu,
medie pentru \ntreaga sa suprafa]`. Cu toate
c` fuseser` luate o serie de m`suri. Proto-
colul de la Kyoto, negociat de 160 de ]`ri \n
1997, prevedea o reducere a emisiilor polu-
ante cu 5,2% \n perioada 2008-2012, \n com-
para]ie cu cele din 1990. Pentru a intra \n
vigoare, acordul trebuia ratificat de 55 de ]`ri
care, \mpreun`, s` produc` 55% din emisiile
globale de dioxid de carbon. Prin ratificarea
de c`tre Rusia (responsabil` pentru 17,4% din
emisiile de gaze de ser`), \n 2004, [i aceast`
condi]ie a fost \ndeplinit`. Statele Unite, \ns`,
responsabile pentru mai mult de 40% din
totalul emisiilor de gaze cu efect de ser`, nu
au ratificat Protocolul. Conferin]a de la
Copenhaga, din decembrie 2009, se a[teapt`
s` ridice [i mai mult [tacheta m`surilor de
prevenire a \nc`lzirii globale. Spre exemplu,
România are, fa]` de Protocolul de la Kyoto, 
o pozi]ie aparte: nivelul emisiilor de CO2 este
cu 37% mai sc`zut decât valoarea ]intei
prev`zute la Kyoto, f`r` s` fi implicat vreun
efort guvernamental, situa]ie explicabil` prin
reducerea produc]iei industriale dup` 1989.
Conferin]a de la Copenhaga va implica, cel
mai probabil, ]inte de reducere mult mai
mari, de 85% pân` \n 2050. Acest lucru va
cere eforturi economice substan]iale [i o
strategie de dezvoltare \n toate sectoarele. 
Dar dincolo de protocoale interna]ionale,
con[tientizarea problemei are cele mai mari
[anse de succes. |n momentul \n care indivizi,
comunit`]i [i companii, fiecare \n parte, vor
lua m`suri de eficientizare a consumului [i
vor opta pentru surse de energie mai curate,
nivelul de CO2 din atmosfer` va r`mâne con-
stant [i, \n timp, va sc`dea. �
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30-35 ani
intervalul de timp la care
cantitatea de CO2 din atmos-
fer` se dubleaz`.

5,2%
]inta de reducere a emi -
siilor de gaze cu efect de
ser`, conform Protocolului
de la Kyoto

85%
]inta de reducere a emi -
siilor de gaze cu efect de
ser` anun]at` pentru Con-
ferin]a de la Copenhaga
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Cu 38% din energie generat` f`r` emisii de CO2

([i cu un ratio kg CO2 per kWh foarte mic), 
produc]ia Grupului GDF SUEZ 

e una dintre cele mai curate din Europa. 

Sursa: PWC

Kg CO2 / MWh

Uzinele de electricitate ale Grupului GDF SUEZ emit pu]in CO2: 395 kg per MWh \n \ntreaga lume (date din 2007). |n Europa, e
vorba despre 325 kg, sub media tuturor produc`torilor (373 kg per MWh). Un studiu PWC situeaz` GDF SUEZ printre com-
paniile cu cele mai mici emisii de CO2 din Europa.
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Angaja]ii companiei predau lec]iile programului

|ntâlnire cu energia \n edi]ia 2009

Responsabilitatea social` a devenit o com-
ponent` important` a activit`]ii tuturor
companiilor competitive, a[a cum este [i
cazul Distrigaz Sud. Prin acest tip de demers
[i urmând linia preocup`rilor fundamentale
ale Grupului GDF SUEZ la nivel interna]ional,
societatea integreaz` \n mod voluntar pre-
ocup`rile fa]` de problemele sociale [i cele
de mediu \n opera]iunile de afaceri [i \n
interac]iunea cu to]i partenerii s`i.
Ast`zi, companiile nu mai sunt judecate [i
eva luate doar dup` performan]ele lor eco-
nomice, ci [i dup` contribu]ia adus` comu-
nit`]ilor \n care activeaz`, iar \n aceste
condi]ii ele trebuie s` ac]ioneze ca cet`]eni
responsabili. 
Cum componenta educativ` constituie una
dintre direc]iile strategice de CSR ale com-
paniei, ne-am \ndreptat aten]ia [i asupra
celor mici. Ei sunt cei care trebuie s` \nve]e
s` utilizeze eficient resursele energetice [i
s` protejeze mediul \nconjur`tor. |ntâlnire
cu energia este un proiect de anvergur` al
companiei, prin care se marcheaz`
\nceputul unui demers pe termen lung
având drept obiectiv educarea tinerei ge -
nera]ii privind ra]ionalizarea surselor de
energie [i utilizarea \n siguran]` a gazului
natural.

2007 PROIECTUL-PILOT
Lansat la ini]iativa Distrigaz Sud \n
octombrie 2007, proiectul |ntâlnire cu
Energia s-a derulat atunci \n 40 de [coli din
Bucure[ti, de el beneficiind aproximativ
3.000 de copii. Accentul s-a pus pe detali -
erea [i explicarea propriet`]ilor gazului na -
tural, utiliz`rile acestuia [i sfaturi privind
prevenirea accidentelor.
Proiectul-pilot, realizat \n colaborare cu
Prim`ria Municipiului Bucure[ti [i Inspec-
toratul {colar Bucure[ti, s-a desf`[urat \n
40 de [coli din Bucure[ti [i a constat \n
dou` lec]ii despre sursele de energie [i
gazul natural, predate la intervale de 3 s`p -
t`mâni. Au luat astfel parte la proiect circa
3.000 de copii din 134 de clase. |n prima
parte a cursului au fost transmise copiilor
informa]ii despre tipurile [i sursele de
energie; a fost introdus conceptul de gaz
natural, s-au explicat provenien]a gazului
natural, formarea [i compozi]ia sa. |n cea
de-a doua parte, s-au introdus informa]ii
mai detaliate despre gazul natural. Am dis-
cutat despre parcursul acestuia de la
extragere pân` \n locuin]ele noastre, propri-
et`]ile, modu rile \n care \l utiliz`m acas`,
precum [i sfaturile privind prevenirea acci-
dentelor. |n predarea lec]iilor, prezentatorii

PENTRU COMUNITATE

Prin pro g ra -
me le sale de responsabi -
litate social`, GDF SUEZ
Energy România vizea -
z` s` contribuie la sus ]i -
nerea comunit`]ilor
loca le [i protec]ia 
mediului \nconjur`tor,
dovedindu-se un actor
responsabil \n domeniul
\n care acti veaz`. 
{i ce dova d` de respon-
sabilitate mai bun`
decât educarea celor
mici?! 10.000 de elevi
au avut pân` acum
prima lor |ntâlnire cu
energia. |n 2009, li se
al`tur` al]i 2.000. Pen-
tru c` ei sunt cei care
vor gestiona re sursele
de energie ale viitorului.

text RAMONA S~R~RESCU   foto GDF SUEZ, SHUTTERSTOCK
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s-au ajutat de plan[e pedagogice pentru a
putea concretiza conceptele, iar la sfâr[itul
orelor a fost oferit` copiilor o bro[ur`
despre gazul natural. Tot din dorin]a de a
aduce cât mai aproape de copii concepte
care uneori p`reau greoaie pentru ei, au
fost utilizate experimentele. |n cadrul
proiectului, am ini]iat [i un concurs ce a
avut drept obiectiv realizarea unei mascote
a gazului natural, pentru a putea realiza
ulterior anumite materiale de comunicare
pedagogic` mai atractive pentru copii.

2008 DEZVOLTAREA PROIECTULUI
Succesul de care s-a bucurat programul-pilot
\n 2007 ne-a determinat ca \n anul urm`tor
s` dezvolt`m proiectul \n mai multe [coli din
Municipiul Bucure[ti [i s` \l extindem \n alte
dou` ora[e (Ploie[ti [i Bra[ov). Astfel, \n
2008, |ntâlnire cu energia a fost prezent \n
100 de [coli din cele trei ora[e, de el bene -
ficiind aproape 7.000 de elevi. Programul s-a
finalizat cu un concurs de eseuri, Aventurile
mele cu Metano, mascota programului, \n
urma c`ruia au fost primite aproximativ
1.500 de pove[ti din toate cele 3 ora[e par-
ticipante. Dintre acestea, au fost ale[i 22 de
câ[tig`tori: zece \n Bucure[ti, [ase \n Ploie[ti
[i [ase \n Bra[ov. A fost acordat, de aseme-

nea, [i un premiu special pe clas`, pentru un
proiect original: Molecula.
Proiectul a fost desf`[urat cu sprijinul
Prim`riei Municipiului Bucure[ti [i al Inspec-
toratelor {colare din ora[ele amintite.
|n ianuarie 2009, |ntâlnire cu energia a
fost distins cu premiul Oskar al revistei 
Capital, premiu care recompenseaz` cele
mai bune ini]iative din diferite domenii ale
mediului de afaceri.

2009  EXTINDERE NA}IONAL~
|n 2009, |ntâlnire cu energia va continua
\n 31 de [coli din Tg. Jiu, Sinaia, Bu[teni,
Târgovi[te [i Gala]i. Vor participa la aceast`
edi]ie a programului aproximativ 2.100 de
elevi din clasa a IV-a. Structura programului
va r`mâne aceea[i, vor fi predate dou` lec -
]ii de 50 de minute elevilor de clasa a IV-a.
Prima lec]ie va avea loc \n perioada 5-9
octombrie, iar cea de-a doua lec]ie \n
perioada 19-23 octombrie. Con]inutul
lec]iilor vizeaz` transmiterea informa]iilor
despre energie, insistând asupra gazului
natural, mesajul central al programului din
2009 fiind siguran]a \n utilizarea gazului
natural [i prevenirea accidentelor. 
Elementul de noutate fa]` de edi]iile prece-
dente \l reprezint` implicarea angaja]ilor

GDF SUEZ Energy România [i Distrigaz Sud
Re]ele \n program. Astfel, lec]iile vor fi
sus]inute de c`tre 9 persoane – formatori
interni [i voluntari ai celor dou` companii,
care s-au ar`tat \ncânta]i de proiect. Dorim
astfel s` dezvolt`m o cultur` a voluntariatu-
lui \n companie, iar acest program
educa]ional constituie un prim pas. Prin
implicarea lor, colegii no[tri vor aduce o 
valoare ad`ugat` proiectului [i vor putea
\mbun`t`]i edi]iile urm`toare ale proiectu-
lui. Ace[tia au urmat o formare pe proiect, 
\n care li s-au explicat demersul general [i
no]iunile de pedagogie necesare.
La sfâr[itul celei de-a doua lec]ii, va fi orga-
nizat un concurs, ce const` \ntr-un test de
cuno[tin]e din cele dou` lec]ii predate \n
clas`. Vor fi acordate trei premii [i dou`
men]iuni pentru fiecare clas` participant`.
Fiecare elev participant la program va primi
anul acesta un set de materiale format din
bro[ura |ntâlnire cu energia, un orar
[colar, o diplom` de participare, etichete
[colare, o cutie de creioane colorate, un
caiet dictando [i o fi[` cu un joc-test ce
con]ine \ntreb`ri din no]iunile predate. 
Programul este realizat cu sprijinul Inspec-
toratelor {colare Jude]ene Dâmbovi]a, Pra-
hova, Gorj [i Gala]i. �

Copiii sunt cei care trebuie s` \nve]e s`
utilizeze eficient resursele energetice [i
s` protejeze mediul \nconjur`tor.
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english summary

At first glance, the idea of energy management can be interpreted as a rescue
from the turmoil of problems generated by the financial crisis. In reality, it is part
of a responsible business management. In this issue of Oxygen magazine you will
find actual information about the energy sector management process with the
help of advanced consumption measurement and monitoring equipment and
technique. Financial aspects, customer oriented approach, investment manage-
ment – all these elements worth considering when setting up energy manage-
ment plans – will be analyzed by market experts. Our magazine thus continues
our campaign to promote efficient energy solutions to customers. We are happy
to stand beside you, with good practices for entrepreneurship success.
Enjoy your reading!

Large energy companies throughout the world have
not been severely affected by the global recession.
Companies in Romania make no exception, as energy
consumption did not record a significant decrease.
This is also due to the fact that the local energy indus-
try is rather solid despite having plenty deficiencies to
fix. The most significant effect was that of gas and
electricity consumption decrease, which lead to
„readjusting some consistent investment in the deve -
lopment of new production capabilities in Europe and
worldwide,“ Anne-Marie Gestin, financial director at
GDF SUEZ Energy Romania, states. According to her,
certain development directions, considered a few
years ago as a „must have,“ have changed, such as
setting up new projects, now in stand-by. Jean Con-
stantinescu, president of the National Romanian Insti-
tute for the Study of Energy Resources Setting Up and
Usage – IRE, says that global recession has limited
effects on the Romanian energy industry and that
instead, in our country there is a system crisis; this
has been caused by the high inefficiency degree of
big electricity producers, still controlled by the state.

� The Danish Government and UNFCCC are making efforts to close the Copen-
hagen Conference with a new Protocol to continue that in Kyoto.  The Copenhagen
Conference will take place in December 2009 and government officials, journal-
ists, environmentalists and experts from 170 countries are expected. Danish
Prime-Minister, Lars Lokke Rasmussen, and Connie Hedegaard, the Danish minis-
ter of Environment and Energy, will be the event’s hosts. � On November 14, the
second Oxygen Conference, organized by GDF Suez Energy Romania for business
customers, will focus mainly on “Energy management for companies”. � OPEC
decides: production quotas remain low. Ali-al-Nouaimia, current president of
OPEC, says that member states must maintain, for the moment, oil production at
current levels, in order to control the performance of the „black gold“ barrel price,
according to AFP. 2009 is the year when, for the first time, Russian oil exports
exceed Saudi exports. � „Desertec, the most ambitious energy project in the
world“ is the slogan under which the plan of 12 European companies aiming to set
up thousands of mirrors in the Sahara desert for solar energy has been launched
in Monaco, according to Reuters. � Canadian-based WiTricity presented, in a live
show at the International Solar Energy Symposium in Toronto, a “technology of
the future,“ capable of transmitting wireless electricity, in open space, on a 
10 meters distance, CNN informs. 

editorial

The Energy Industry Not
Imppressed by the Crisis

energy news
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Paris wants to become the first Euro-
pean capital to get renewable energy
from geothermal groundwater,
extracted from its own underground.
About 1,200 apartments will be heat-
ed with Parisian groundwater and the
project will cost a total of 31 million EURO. According to AFP, drilling works have been
started in February 2009, in the city’s northern area, in an uninhabited area at the out-
skirts and in the area of the Saint-Denis canal. In theory, the deeper the drilling – nearly 2
km deep – the hotter the water is (reaching 57oC). After drilling is finalized, a device will be
built at the surface allowing hot water to rise and be transferred into the heating pipe sys-
tem. 57oC water will be used in the city’s heating system after which, chilled at 20oC, will
be re-injected into the groundwater. Drilling wells in northern Paris, the plant and the distri-
bution network are almost finalized and the geothermal-based plant will be functional by 2013.
Experts involved in the project state that there are certain problems with green energy plans.

Energy audit is one of the main stages of a professional
energy management, based on exact data and informat -
ion regarding the niche industry as well as careful 
measurements and monitoring of company energy con-
sumption. Efficient energy consumption management of
any kind in a company is virtually impossible without cer-
tain essential elements on which energy audit relies for
consumption analysis. 

Information is essential for setting up and carrying out professional energy audits.
First of all, there is the information which the company’s manager regularly obtains,
regarding specific production costs by comparing costs of other rival companies.
From this information, the manager can establish whether the company has high
costs and the causes are analyzed. The second category of information the auditor
needs is obtained by measuring and monitoring current consumption. Such informat -
ion is provided to the auditor by the company manager and involves data sheets of
equipment used by the company.

Top 3 forecasts, in the opinion of Dr.Ing. Dumitru Chisăliţă, president of the So -
ciety of Engineers in the Field of Natural Gases Medias: � during the next 50 years
the world will face an energy crisis in two difficult stages: the era of natural liquid
hydrocarbon, which will turn to synthetic liquid fuel (such as synthetic oil from
coal) and the era of endless resources – solar and nuclear energy. � a more effi-
cient use of energy will lead, in the first phase, to consumption reduction through
measuring and monitoring all energy consumption in a building – paying just for
what we consume. Moreover, the reduction of consumption will lead to a decrease
in air pollution emissions (toxic and greenhouse gases), slag and ash, and to a
preservation of natural resources as well. � an essential element for moving from
one energy resource to another is the time necessary for an energy type to appear
on the market, the current one already being on global scale for one hundred years.
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When it comes to the greenhouse effect, the first factor to be blamed is the
level of CO2 emissions. Limiting these emissions is both a challenge and a
concern for environmentalists, scientists and managers alike. The first
studies on the phenomenon date back to 19th century, when researchers
found out that gases in the atmosphere contribute to planet warming. 
Du ring the mid 1950’s, scientists concluded that global warming is not only
positive but probable as well. Measurements made by C.D. Keeling proved,
in 1960, that a rapid increase of CO2 levels was taking place in the atmos-
phere. Contrary to general belief, gases are not the main cause, but water
vapors. They contribute by 70% to the greenhouse effect. Carbon dioxide
and methane are next, in equal shares. At the end of 20th century, compu -
terized studies have been made and results of the studies confirmed the
most pessimistic theories: the Earth was warming at an alarming rate. In
2005, a team of researchers compared computer-generated figures with
long-term measurements of ocean temperature and discovered that there
is a connection between temperature increase at considerable depths and
areas which are most affected by the greenhouse effect. It was obvious
that greenhouse gases were causing ocean warming and, through it, natu-
ral catastrophes brought by climatic change. The Kyoto Protocol, negotia t -
ed by 160 countries in 1997, aimed at an air pollution emission decrease of
5.2% during the 2008-2012. In Romania, the level of CO2 emissions is 37%
lower than the Kyoto Protocol’s targeted value. GDF SUEZ Group aims at
reducing carbon dioxide emissions. In 2008 alone, the company invested
one billion EURO in renewable energy sources.

Priority: Less CO2

Audit – the Base of Energy 
Management \n Companies

Energy Eco-Management

Paris Gets Energy 
from Geothermal 
Water
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english summary

Moscow is negotiating Russian economical interests on the European mar-
ket in exchange for ensuring energy supplies. Prime-Minister Vladimir Putin
is demanding new regulations, agreeable for Russia, for the natural gas
market. He wants to be able to negotiate the price of gas with European
Governments and large companies without selling natural gas through
swap or stock exchange transactions at the frontiers of the EU. That is why
GDF SUEZ is one of the first energy providers and distributors proposing
complex alternative energy providing solutions. Russia is advancing a new
project in energy policy, by which only two essential participants remain –
producer and buyer. Russia pulled out of the drawer the South Stream pro -
ject, outlined during the early 2000s, but motivated only after two years of
trade conflict with Ukraine.

A century ago, on April 22 1909, in Sărmăşel, Mureş
county, the Well 2 Sărmăşel was taken into service,
prepared to find potassium salt. The well found
instead gas, which made its way from depths of over
300 meters through six crater holes and the gas
eruption triggered a spectacular fire, which lead to
the discovery of the first gas deposit and the first
gas extraction site in Romania. Experts who came
to Sărmăşel in 1909 had no idea of what phenome-
non had taken place because they were unaware of
natural gas and its utility. They asked for help from
the Geological Institute in Vienna. Austrian geolo-
gists confirmed the existence of a usable deposit.
The explanation came later – natural gas, made up
mostly of methane, and smaller doses of ethane,
propane and unsaturated hydrocarbons, has the
same origin as oil deposits and it is similar to them;
a toxic gas with no colour or smell, inflammable at a
temperature of 600o C and with a great caloric
power. Romanian engineers immediately saw the
discovery’s potential and five years later, in 1914,
the first gas pipeline, covering a 55 km length from
Sărmăşel to Turda, was opened.

It is the optimum solution during crisis. Experts say that a “total declutching” of
energy consumption performance from GDP is needed and advice the use of ener-
gy from renewable sources as solution. Romania imports about 40% of its basic
energy resources per year, while the energy efficiency growth potential is estimat-
ed at 35%. “The growth of energy efficiency and the share of renewable sources
will lead to a reduction in energy imports and especially to setting up new work-
places. The potential is quite large. Important steps have been made, but not
enough energy efficiency projects have been issued. More can be done, declared
last spring Tudor Constantinescu, then president of the Romanian Agency for
Energy Preservation (ARCE), now its vice-president. In Constantinescu’s opinion,
during the crisis which Romania faces, governmental investments in thermal re -
habilitation of building and logistic support for renewable energy production pro -
jects and in equipments for obtaining such energy could create thousands of
workplaces.
GDF SUEZ Energy Romania is negotiating with several developers in the Dobrogea
area the setting up of wind parks. For the beginning, a 200 MW capacity installat -
ion is considered. However, the challenge is for the entire Romanian Government.
Wind energy production in Dobrogea will need recalibrating energy transportation
capabilities.

Russia Proposes a New Energy
Charter Treaty

A Century of Romanian Gas

Energy from Renewable Sources
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Energy management is taken
with different approaches by
the Government, energy
providers and managers of
industrial companies.
Prof.dr.eng. Aureliu Leca from the Polytechnic University in Bucharest, UNESCO desk,
is drawing a general image of the way in which energy management is understood and
applied as an economic strategy. Energy intensity in Romania reduced after 1990, due
to the fact that a series of economic units have been closed down. However, currently
the energy intensity is 3 times larger than the EU average (and we have witnessed as
well this relocation phenomenon). Developed countries in the EU have moved a series
of energy-related activities on the outskirts of the European Union and now, with new
regulations brought by this very harsh legislative pack, there exists the danger of relo-
cating them to Ukraine or Moldova, where there are no such environmental limita-
tions. Their products will be bought at a different price but the effects on the environ-
ment will be out of control,” Prof.Dr. Leca states. With regards to the costs of an
audit, he states that “on the average, in a company with not very modern technology,
for an energy audit correctly filed and for implementing recommended measures, the
recovery period is between 2 to 4 years. Energy price will inevitably go up. After 2013,
the price will include environment taxes. In countries which are champions at energy
efficiency, such as Holland or Denmark, incorporated environment costs will be at 
20-25% on electricity and natural gas as well. On global scale, these resources are
running out, gases and oil in about 60 years. Thus, there is a fight for the remaining 
oil resources and for new gas routes.”

In June 2009, GDF SUEZ Energy Romania organized for its
partners 20 training sessions dedicated to implementing
the Network Code in Romania. On July 1st 2009, the Net-
work Code for the National Natural Gas Transportation Sys-
tem, a program imposed by the EU and which aims to
establish a more efficient management for the National
Transportation System, entered into force. Regulations set
up mechanisms for nominating and granting consumption,
procedures for communication and for balancing the gas
transportation system by impartial management of all par-

ticipants’ interests and sanctioning users who cause unbalance. The Network Code is a
complex mechanism whose benefits entirely depend on comprehending and assuming its
regulations by each participant on the gas market – producers, importers, providers, dis-
tributors and end-consumers. In order to help its customers and partners understand and
assume efficient work means necessary for correct nomination transmission, in com -
pliance with the Network Code, GDF SUEZ Energy Romania organized 20 training ses-
sions, in its own locations in Bucharest, Ploieşti, Galaţi, Craiova, Râşnov, Pucioasa, Buzău
and Râmnicu Vâlcea. The 96% participation revealed all parties’ interest and concern
regarding information on the new Network Code and rewarded the effort of GDF SUEZ
Energy Romania, which is currently the only natural gas provider in Romania which
informed completely and correctly its customers and partners on these regulations whose
impact will be felt by the entire Romanian gas market. Most customers (98%) welcomed
these training sessions. GDF SUEZ Energy Romania thanks to all participants!
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For over 25 years now, European countries grant a special importance to
the increase of energy efficiency by  reducing consumption per GDP. On
macro-economic level, energy management activities applied to an energy
consumer aim to ensure efficient energy consumption and maximize profit
by minimizing costs and implicitly increase the profitability of economic
activities. The objectives are cost reduction for added value made by
reducing consumption and environment protection by preserving energy
resources and reducing pollution. The International Standardizing Organi-
zation is preparing an international standard for energy management sys-
tems: ISO/PC 242 energy management – similar to ISO 14001 for environ-
ment management systems or ISO 9001 in the case of quality manage-
ment. What is interesting is that the entire “management system” concept
on which ISO 9001 and ISO 14001 were built is based on a practice widely
used in the US industry during the ‘80s – preserving energy. The main dif-
ference between the 80’s method and the current one is that 30 years ago
energy efficiency was strictly connected to technological and equipment
maintenance reasons, while now it is prioritized by environment protection.
Alan Bryden, ISO General Secretary, states that “the ISO / PC 242 stan-
dard is an answer to an emergency to reduce greenhouse gas emissions,
the reality of increasing energy prices, the decline of available fossil fuel
and the need to promote energy efficiency and renewable energy
sources.” EU’s new energy policy states: a 20% reduction in greenhouse
gas emissions by 2020, in comparison to those during 1990; the increase
of the share of renewable energy sources in the total energy market from
less than 7% in 2006 to 20% of total consumption in the EU; the increase
of biofuels share to at least 10% of total fuel used in transportation in
2020. According to Cristian Dandu, director of corporative energy trans-
actions, GDF SUEZ Energy Romania, “management energy for companies
must be regarded as any other profit-generating investment on the long-
term, after amortization. This investment ensures the increase of compe-
tition and flexibility on the market, as well as improving management and
the degree of employee responsibility.” The energy provider has a special
contribution to the adoption of energy-costs reduction decisions. Adina
Susanu, Big Customers Director at GDF SUEZ Energy Romania, states
that in order to do that, “the GDF SUEZ Energy Romania customer
becomes the company’s partner and can benefit from a pack of complex
services, in which gross energy price doesn’t hold such a large share, as
long and GDF SUEZ Energy, as supplier, can provide him with the most
efficient solutions and consumption monitoring.

Energy Management Investment

Network Code Unlocked

Relocation of 
the Industry in
the East, a
Potential Danger



OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 3(5) / TRIMESTRUL III 2009

|NCARC~-}I BATERIILE

62

1

2 

3

5

6

4

7

Energia din cuvinte
Dacă ați răsfoit revista Oxygen, o să fie foarte simplu să rezolvați
cuvintele \ncrucișate de mai sus. Dacă răspundeți corect la
toate \ntrebările, pe verticală va apărea numele unei companii
care a devenit al doilea furnizor de electricitate din Statele Unite.

1. Parisul dezvolt` cel mai mare proiect de energie ........
din Fran]a.

2. Acordurile interna]ionale vizeaz` ........ emisiilor de CO2.  

3. Cel mai eco ora[ din Anglia, proiectul Prin]ului Charles.
4. Hidrocarburile lichide naturale vor fi \nlocuite treptat

cu combustibili lichizi ........ 
5. Sonda 2 S`rm`[el era destinat` s` extrag` s`ruri de

........
6. Industria gazelor din România \[i s`rb`tore[te \n 2009

........
7. Rezervor natural de gaze.

Panouri solare din p`r uman

Povestea unui adolescent nepalez a f`cut \nconjurul lumii. Potri -
vit ziarelor britanice, Milan Karki, \n vârst` de 18 ani, a realizat un
panou solar folosind \n loc de fire de silicon fire de... p`r. Cu chel-
tuieli care nu au dep`[it 38 dolari (prototipul) [i ar putea sc`dea
la jum`tate \n cazul produc]iei de serie, panourile solare de acest
fel nu ar avea rival, costând sub un sfert din pre]ul actual al celui
mai ieftin panou. 

Alergi [i se aprinde becul
Când oamenii merg la
sal`, toat` energia
produs` de mi[care
se irose[te. Arhitec-
tului Mitchell Joachim
[i antrenorului Dou-
glas Joachim le-a
venit ideea s` \ncerce
s` acumuleze
aceast` energie
kinetic` [i s` o trans-
forme \n energie elec-
tric`, stocat` \n
bateriile care ar ali-
menta River Gym – o
insul` „plimbat`“ de-a
lungul unui râu de
energia celor care fac
sport. Ideea ar fi posi-
bil` gra]ie unui dis-
pozitiv produs deja de
compania american`
Motion 2 Energy.
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CALENDAR

CALENDAR DE EVENIMENTE 
PE PIA}A DE ENERGIE

5-9 OCTOMBRIE 2009
24th World Gas Conference, Buenos Aires;
http://www.wgc2009.com/;
registration@wgc2009.com
Cea de-a 24-a Conferin]` Mondial` a Industriei Gazelor va
prezenta programul tehnic de dezvoltare a Uniunii
Interna]ionale a Industriei Gazelor, bazat pe schimb`rile la
nivel energetic global [i integrarea pie]ei regionale de gaze.
Tot cu aceast` ocazie, va fi organizat` o sesiune despre 
Perspectivele Industriei de Gaze Naturale pân` \n 2030. 

8-9 OCTOMBRIE 2009
International Energy Congress, Renewable Energy,
Ankara Sheraton Hotel & Convention Centre,
Ankara; www.enerji2009.org; info@enerji2009.org
Congresul va prezenta probleme [i solu]ii pentru sectorul
energetic, sub tema Viitorul energiei regenerabile \n Turcia
[i \n lume. 

13-15 OCTOMBRIE 2009 
12th Annual CE European Refining and Petroche-
micals Conference, Prague Marriott Hotel, Praga;
http://www.wraconferences.com/2/4/arti-
cles/53.php; v.dragodan@theenergyexchange.co.uk
Fiind cel mai important eveniment de profil, conferin]a aduce
la un loc oficiali guvernamentali, CEO [i pre[edin]i ai celor mai
importante companii, oferind o imagine complet` asupra
tendin]elor, strategiilor, provoc`rilor [i oportunit`]ilor din
regiune. |n completare, Technology Integration Forum va
prezenta studii de caz aprofundate asupra proiectelor ce
\nglobeaz` biocombustibili [i substan]e petrochimice.

20-21 OCTOMBRIE 2009 
30th Annual Oil & Money Conference, London;
www.oilandmoney.net;
oilandmoney@energyintel.com; contact: MarkHoff
|n ultimii 30 de ani, Oil & Money a fost arena \n care s-au luat
decizii [i s-au consolidat parteneriate \ntre cei mai mari
juc`tori de pe pia]a petrolului. Anul acesta, printre vorbitori se
num`r` mini[tri [i CEO, precum [i secretarul general al OPEC,
care vor trata tema principal`, Strategii pentru vremuri tulburi,
din perspective precum pre]ul viitor al barilului, geopolitica
petrolului [i politicile Obama. 

2-3 DECEMBRIE 2009 
Cleantech Forum XXV, Grand Hyatt Beijing, China;
http://cleantech.com/cleantechforum/beijing09;
china@cleantech.com
Pe m`sur` ce investi]iile globale \n tehnologii curate continu`
s` creasc`, pia]a chinez` devine [i mai interesant` pentru
companiile care inoveaz` [i investesc \n domeniu. Descoper`
oportunit`]ile oferite de sus]inerea guvernului chinez pentru
energie [i tehnologie „verde“. 

JOSE MARIA BOTELHO 
DE VASCONCELOS
Ministru al Petrolului \n
Angola, Pre[edinte al
Conferin]ei de la Viena

Produc`torii de petrol trebuie s` se asi-
gure c` interesele lor sunt reprezentate
corespunz`tor \n tratatele post-Kyoto
care urmeaz`. Sunt multe \n joc atât pen-
tru genera]ia de azi, cât [i pentru cele 
viitoare, din ]`rile membre (OPEC).

ARISTOTEL
Clasic al filosofiei 
universale [i spirit 
enciclopedic

Energia min]ii este esen]a vie]ii.

AL GORE
Politician, om de 
afaceri [i activist 
pentru mediu, laureat
al Premiului Nobel

Când cre[te pre]ul energiei, cre[te 
dificultatea de a anticipa cererea – deci,
[i nesiguran]a.



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 15.11.2009. 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: 
Oproiu P. Vasile (Ilfov), Popescu Aurelienţu [i Pârăţu Emil (Bucureşti), Neagu Cecilia Aurelia [i
Ivan Seida (Popeşti Leordeni), Tatulescu Nicolae (Craiova) [i Bibicu Ion (Br`ila).

Chestionar OXYGEN
RĂSPUNDEȚI 

LA |NTREBĂRI 
ȘI CÂȘTIGAȚI! 



Ce \nseamn` pentru tine „genera]ia
verde“? 

{.C.
Am decis s` lu`m atitu-
dine, s` spunem ce
gândim, s` reac]ion`m
la ceea ce este \n jurul

nostru. A[a a luat fiin]` Asocia]ia Genera]ia
Verde, \n speran]a c` lucrurile se pot schim-
ba. Genera]ia tân`r` este catalizatorul
oric`ror schimb`ri, iar subiectul mediu li se
adreseaz` \n cel mai ap`s`tor mod,
deoarece proiec]ia temporal` a proble -
melor de mediu coincide cu viitorul lor
apropiat. Europa dore[te [i se bazeaz` pe
aceast` reac]ie a tinerilor \n toate statele
membre. Genera]ia Verde \nseamn` aici,
acum [i pentru viitor.   

Cât de „verde“ e stilul t`u de via]`? 

{.C. |ncerc s`-mi construiesc un stil de
via]` cât mai verde. De[i uneori

m` gândesc c` am dobândit ni[te apuc`turi
u[or obsesive, m` ajut` gândul c` orice
gest personal \nseamn` un pas \nainte.
2009 este al doilea an \n care am circulat
exclusiv cu bicicleta prin Bucure[ti, fac
numai du[uri scurte, nu ]in niciun
\nc`rc`tor \n priz` [i fac multe alte gesturi
pe care le putem \nv`]a [i de pe site-ul 
asocia]iei. (www.generatiaverde.ro) 

Ce „amprent`“ eco ai? Ai avut curiozi-
tatea s` o calculezi?

{.C.Bine\n]eles c` am calcula   t-o.
E de 5,7T CO2/an. Am

investit \n achizi]ionarea unui teren
\mp`durit, ca s` fac ceea ce se
nume[te „carbon offsetting“, adic`
s` compensez pentru emisiile inerente
de CO2 cauzate de confortul vie]ii urbane.
Determinarea amprentei de carbon a cât
mai multor români este unul dintre rezul-
tatele pe care le urm`re[te campania
na]ional` „Amprenta de Carbon –
Afl` cât risipe[ti din viitorul t`u!“,
desf`[urat` de c`tre Genera]ia
Verde ([i tu \]i po]i calcula
„amprenta de carbon“ pe
site-ul asocia]iei).

Cât de departe suntem de obiceiurile
„verzi“ ale str`bunicilor no[tri?

{.C.Evolu]ia industrial` ne-a
\ndep`rtat de produsele naturale

reciclabile. Ambalajele, produsele chimice,
consumismul excesiv, toate au viciat acest
circuit s`n`tos [i natural. Managementul
de[eurilor se afl` \ntr-o form` incipient` \n
România [i, din p`cate, infrigementul care
ne pa[te din partea Comisiei Europene din
cauza gropilor de gunoi neconforme spune
foarte multe despre stadiul \n care se afl`
aceast` problem`. 

Dintre toate m`surile „verzi“ luate \n
România \n ultimii ani, care ]i se pare
cea mai eficient`?

{.C.Adoptarea aqui -
 s-ului comunitar

mi se pare cea mai
important` m`sur` luat`
pe acest subiect. 
Eficien]a s-ar fi
putut obser-
va dac` s-ar
[i aplica
aceste

reglement`ri. Din p`cate, nu pu]ine sunt
momentele \n care, \n teritoriu, legea este
ignorat` voit, \n detrimentul naturii [i al
bunului sim]. Fondurile ob]inute din CSR au
fost direc]ionate \n majoritatea lor c`tre
campanii de colectare de de[euri, rezumând
imaginea ONG-urilor de mediu la „cei care
strâng gunoaie de pe marginea râurilor“,
conform unui studiu organizat la nivel
na]ional. 

Nume[te 3 m`suri care nu s-au luat [i
pe care le consideri obligatorii pentru un
mediu curat.

{.C. |mi este imposibil s` g`sesc doar
3 m`suri prin care situa]ia mediu-

lui de la noi din ]ar` s` vin` la normal. Am
s` enum`r câteva, alese aleatoriu. Regle-
mentarea exact` a statutului Parcurilor
Na]ionale, abordarea coerent` a siturilor
Natura 2000 [i a situa]iei rezerva]iilor natu-
rale. Desfiin]area ANAP (Agen]ia Na]ional`
a Ariilor Protejate) a l`sat un vid pe acest
subiect. Lipsa compensa]iilor financiare
cuvenite prin lege popula]iei care tr`ie[te \n
preajma ariilor naturale contribuie la
degradarea acestora, a[a cum se \ntâmpl`
\n Delta Dun`rii. Multe m`suri sunt urgente,
imperative [i, din p`cate, \ntârziate.

Ce surs` de energie regenerabil` crezi
c` vor exploata genera]iile viitoare?

{.C.Nu cred c` se vor baza pe o singur`
surs` de energie. De exemplu, sudul

Europei va fi probabil dominat de energia
solar`, nordul – de c`tre cea eolian`, iar

pozi]ia fa]` de zona litoralului sau prezen]a
apelor geotermale va face posibil` o

\mbinare a mai multor surse curate de
energie. 
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ALTERNATIVE: {erban Copot

interviu de ANDREEA MURE{AN 

Afl` cât risipe[ti din viitorul t`u!

{ERBAN COPOT este fondator al Asocia]iei
Genera]ia Verde [i ambasador al schimb`rilor
climatice prin campania Comisiei Europene
„Play to Stop – Europe for Climate“. 

Cum crezi c  ̀vor ar̀ ta ora[ele viitorului?

{.C.Precum Copenhaga \n 2020.
Adi c` foarte aproape de zero

emisii de CO2.






