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Viitorul 
energiei este 
deja aici. 
Haideți să-l 
descoperim 
împreună!
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Proiectul 
PlayEnergy aduce energia în școli. Datorită societății Enel și efortului 
depus de mulți profesori, în clase se învață, pe lângă materiile clasice, 
potențialul și avantajele folosirii energiei. Prin proiectul PlayEnergy 
elevii sunt implicați într-un proiect plin de idei, curiozități și informații 
utile pentru a trezi în rândul acestora conștiința valorii acestei resurse 
importante și a tot ceea ce o face posibilă: de la automobilele electrice 
la case deosebit de eficiente ce produc energie, de la electrocasnicele 
inteligente până la rețelele electrice ce funcționează ca sursă de 
Internet. Fiecare profesor va putea să-și construiască propria programă 
didactică personalizată pentru a valorifica pasiunile și înclinațiile 
naturale ale fiecărui elev în parte cu privire la temele abordate, cu 
diferite niveluri și modalități de aprofundare, pentru fiecare nivel 
școlar, vârstă și interes.

Programele 
Programul PlayEnergy propune descoperirea energiei printr-o 
aventură ce pornește din locurile în care trăim zi de zi (casa, orașul, 
locul de muncă etc.) și care ajunge la nivelul țării dar și la nivel global. 
Proiectul este structurat în 8 programe tematice studiate pentru 
cunoașterea energiei electrice la 360 de grade. Fiecare secțiune 
propune diferite niveluri de aprofundare pentru teme didactice tot 
mai antrenante și interactive ce trebuie completate cu conținuturile 
digitale ale site-ului http://playenergy.enel.com

Un an special
Anul 2015 va fi un an memorabil: în Italia se va ține noua Expoziție 
Universală. Expo Milano 2015 – Hrănirea Planetei. Energie pentru 
Viață va aduce milioane de vizitatori din întreaga lume, va prezenta 
cele mai bune invenții și tehnologii și va încerca să răspundă la o 
întrebare ce reprezintă o provocare pentru noi toți: putem asigura 
întregii umanități o alimentație bună, sănătoasă, suficientă și 
sustenabilă? Se va vorbi despre nutriție, stiluri de viață, stare de 
bine ... dar și despre resurse, sustenabilitatea mediului, energie. 
Motivul pentru care energia, alături de apă și hrană, este o resursă 
fundamentală pentru dezvoltarea individuală și colectivă.
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Instrumentele pachetului
Ghidul pentru profesori, bogat în conținuturi, limbaj de specialitate și modalități de interpretare, permite 
fiecărui profesor să aleagă programele tematice și să dezvolte proiecte în funcție de propria programare 
didactică și de timpul pe care îl are la dispoziție. Fiecare program trece în revistă subiectele discutate printr-o 
descriere generală actualizată ce prezintă energia din perspective neobișnuite.

Ghidul propune 8 programe tematice ce-i vor ajuta pe profesori și elevi să descopere energia:

Datorită nivelurilor diferite de aprofundare, devine ușor de ales abordarea cea mai bună pentru a aduce 
energia în clasă...

acasă pentru a vorbi despre consumul responsabil, eficiență energetică, domotică și pentru a înțelege 
evoluțiile pieței libere a energiei și a gazului;

în oraș pentru a vedea cum se schimbă spațiile urbane și rețelele de distribuție a energiei ce devin tot 
mai smart;

în instalații pentru a descoperi unde ia naștere energia electrică, cum este transformată și adusă până la noi;

la muncă pentru a-i cunoaște pe cei care ”fac energia” în fiecare zi și pe cei care o folosesc într-un mod 
inovator pentru a aduce un plus de valoare propriei profesii;

în transporturi pentru a urca la bordul unor mașini electrice silențioase și ușor de încărcat datorită 
tehnologiilor și infrastructurilor tot mai rapide și răspândite;

în comunicații pentru a ne aminti că fără energie digital life-ul nostru nu ar fi posibil și pentru a 
redescoperi arta ca formă de comunicare și diseminare;

în țara noastră și în lume pentru a înțelege faptul că energia electrică este un drept fundamental 
pentru dezvoltarea economică, socială și sustenabilă a fiecărei țări;

în viitor pentru a valorifica energia care există și a găsi mereu noi aplicări. 

Informațiile flash completează conținuturile 
fiecărei secțiuni.

Consiliile de Energie propun idei concrete 
pentru câștigarea provocărilor de zi cu zi 
datorită utilizării eficiente și smart a energiei.

Focalizarea atenției asupra ceea ce se 
întâmplă și ceea ce se va întâmpla în 
pavilioanele, în spațiile comune, pe străzile 
Expoziției Universale este o modalitate de 
a fi acolo încă de acum.Link-urile pentru site-uri, interviuri, galleriile, 

animațiile ... sporesc posibilitățile de aprofundare.

Spațiile Energy&Food acceptă provocarea lansată 
de Expo Milano 2015 și prezintă din puncte 
de vedere originale legătura strânsă dintre 
energie și hrană.

Energy
& Food

Energia 
per
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Action Book pentru clasă
Fișe tematice ce sugerează 
activități practice ce pot fi 
desfășurate în clasă. Fiecare fișă 
prezintă experiențe concrete 
care pot fi realizate în clasă sau 
acasă pentru a descoperi lumea 
fascinantă a energiei dar și idei 
operaționale ce pot fi dezvoltate 
pentru participarea la concursul 
PlayEnergy ce premiază clasele, 
profesorii și școlile ce prezintă cele 
mai inovatoare proiecte.

Folder-ul concurs
Un ajutor pentru a porni spre 
marea provocare cu toate 
informațiile utile pentru a 
participa și câștiga. Folder-ul 
prezintă toate fazele concursului 
și termenele ce trebuie respectate 
pentru participarea la competiția 
națională a energiei. Ideile 
câștigătoare și cele mai originale 
cu privire la diferite aplicații ale 
acestei resurse importante sunt 
strânse și premiate în cadrul unei 
festivități finale.

Pentru fiecare elev
Călătoria în inima energiei este o 
aventură pe care elevul o poate 
trăi în clasă, alături de colegi, dar 
și de unul singur, acasă. Pentru 
fiecare elev PlayEnergy s-a gândit 
la un tovarăș de călătorie diferit 
ca stil narativ și teme abordate, în 
funcție de nivelul școlar.

Succes în descoperirile 
pe care le veți face!
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Exemplul bun 
se dă acasă
Energia reprezintă un factor 
important de dezvoltare 
economică. Această resursă ce 
însoțește dintotdeauna progresul 
tehnologic și dezvoltarea socială 
este indispensabilă și prețioasă. 
Potrivit experților cererea de 
energie va continua să crească 
într-atât de mult încât în anul 
2035 consumurile de energie 
primară vor fi cu 40% mai mari 
decât în prezent. Prin urmare, 
este evidentă importanța pe care 
o are conceptul de eficiență 
energetică: utilizarea cât mai 
bună a energiei reprezintă o 
economisire energetică pentru 
persoane și o atenție mai mare 
acordată mediului. O soluție 
pentru a fi eficienți din punct 
de vedere energetic este fără 

îndoială cea de a transforma, 
chiar și prin mici artificii, propria 
casă într-o casă inteligentă. În 
această evoluție domotica joacă 
un rol fundamental deoarece 
ne face casele mai smart și mai 
eficiente: printr-un singur buton 
putem stinge luminile pe care 
le-am uitat aprinse, putem porni 
aerul condiționat în modalitate 
”eco” și putem porni sistemul de 
alarmă. Dacă până acum câțiva 
ani era de neconceput, astăzi 
putem gestiona casa chiar și de 
afară, de la muncă spre exemplu, 
cu ajutorul unor dispozitive 
mobile precum tabletele și 
smartphone-urile și a aplicațiilor 
ce permit utilizatorilor să se simtă 
mai siguri, putând să-și controleze 
propria locuință chiar dacă sunt 

departe. Așadar să intrăm în 
bucătărie. Tehnologia permite 
alăturarea economisirii energetice 
și financiare la comoditatea noilor 
invenții: în prezent în comerț 
există electrocasnice tot mai 
eficiente, ”inteligente”, dotate 
cu sisteme de control sofisticate. 
Spre exemplu, ultimele modele 
de frigider ne pot da informații 
cu privire la alimentele pe care le 
păstrează. 
Plitele cu inducție, pe o suprafață 
din sticlă ceramică, generează 
căldură, cu o serie de avantaje: 
gătesc alimentele mai repede, 
suprafața rămâne rece cu risc de 
arsuri mai mic, în special datorită 
reducerii dispersiei termice, 
permițând economisirea de 
energie și bani.
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Energia acasă

Consumatorul poate deveni și el promotorul unor 
comportamente eficiente. Acesta este ajutat, în tot 
mai multe țări, de smart meter, contorul electronic 
Enel, un dispozitiv care, datorită naturii sale digitale, 
oferă informații în timp real cu privire la consumul de 
electricitate, comunică de la distanță datele referitoare 
la index și permite gestionarea la distanță, asigurând 
economisirea energetică. Acest dispozitiv poate fi 
utilizat cu ușurință: pentru a vedea informațiile cu 
privire la energia electrică consumată și a controla 
datele propriei furnizări este suficient să apăsați 
butonul de lângă display.
Enel a instalat primul contor electronic în anul 
2001. Unde? În Italia: în prezent există peste 33 de 
milioane. În momentul de față, această companie 
aduce dispozitivul și în alte țări: în România îl 
implementează în cele trei regiuni în care activează, 
Banat, Dobrogea și Muntenia. Obiectivul este de a 
ajunge la 1 milion de contoare până în 2017.

Utilizarea inteligentă a energiei electrice și economisirea 
aferentă în factură, este unul din obiectivele pachetului 
Enel Info+. Pachetul pus la punct de Enel Distribuție este 
alcătuit din două dispozitive:
• Smart Info care, odată introdus într-o priză de curent 

oarecare de acasă, primește toate informațiile strânse 
de la contorul electronic la care este conectat;

• Smart Info Display, un display digital touchscreen 
ce permite vizualizarea consumurilor și în același 
timp consultarea istoricului de date. Astfel aveți 
posibilitatea de a vă cunoaște în detaliu consumul 
obișnuit și de a-l modifica dacă este nevoie în vederea 
unei economisiri mai mari. 

Domotica este disciplina care studiază 
tehnologiile ce permit automatizarea spațiilor 
locative, sporind confortul și siguranța, reducând 

în același timp consumurile. Datorită domoticii casele 
noastre devin inteligente, cu ajutorul noilor tehnologii 
ne putem gestiona în mod integrat, computerizat și de 
la distanță aparatele de aer condiționat, iluminatul și 
consumul de apă, gaz și energie.

În pavilionul dedicat Bucătăriei din Future Food 
District (#FFD) din cadrul Expo Milano 2015 veți 
putea pregăti rețete gustoase, experimentând 

noi tehnologii și noi modalități de gătire. Pentru a împărtăși 
experiențele vizitatorilor din întreaga lume se va realiza 
o carte de bucate prin intermediul unui experiment de 
crowdsourcing.
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Pentru noua generație de frigidere, 
conservarea alimentelor este 
ultimul lucru pe care trebuie să-l 
facă. Cele mai inovatoare modele 
păstrează alimentele mai mult 
timp, oferă funcții speciale pentru 
răcirea rapidă sau congelarea 
cu dezactivare automată, au o 
capacitate mai mare cu toate că 
păstrează dimensiunile unui model 
tradițional pentru a se adapta 
unor bucătării tot mai mici. Au 
devenit chiar și on demand: în 
sertarele pentru fructe și legume, 
datorită unor sisteme de control 
și a unor senzori, se poate seta 
o temperatură diferită de restul 
frigiderului. Atât? Sigur că nu ... 
există și modelul cu sistem de 
autodiagnosticare ce reduce 

intervențiile tehnicianului (și 
prin urmare emisiile de CO2 
aferente deplasărilor), cel ce oferă 
modalitatea pentru economisirea 
energetică atunci când se pleacă 
în concediu și cel cu ușă ce devine 
transparentă la contactul cu mâna: 
pentru a vedea fără a deschide. 
Știe să și citească: smart fridge 
recunoaște codurile de bare de pe 
ambalaje și memorează datele de 
expirare și lista alimentelor pe care 
le conservă. 
Astfel ne recomandă rețete 
luate de pe internet în funcție de 
gusturile noastre, de perioada 
anului, de aportul caloric de care 
avem nevoie. 
Smart fridge este mereu în 
contact cu noi, sau mai bine zis cu 

smartphone-ul nostru: în timp ce 
facem cumpărături putem verifica 
alimentele de care avem nevoie 
evitând astfel achiziții inutile. 
Toate acestea datorită WiFi, 
display-urilor digitale și aplicațiilor 
dedicate. Toate aceste soluții 
sunt posibile datorită energiei. Iar 
pentru viitor? Frigidere cu auto-
curățare. Dotate cu scannere cu 
ultrasunete și senzori chimici ce 
vor putea recunoaște mirosurile 
descompunerii și ne vor sugera 
alimentele pe care să le eliminăm. 
Cu rafturi glisante ce vor muta în 
mod automat alimentele în curs 
de expirare în partea din față a 
rafturilor. Capabile să facă chiar și 
cumpărăturile în locul nostru pe 
site-urile supermarket-urilor online. 

Calitatea, igiena și siguranța alimentelor pe care le 
consumăm depinde și de respectarea lanțului de frig ce 
trebuie menținut de-a lungul întregii filiere de conservare 
a alimentelor: de la producător până la frigiderul de 
acasă. De fapt până la smart fridge, pentru că și frigiderul 
devine tot mai eficient și hi-tech (este cazul modelelor cu 
o clasă energetică înaltă). 

Energy
&Food
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Atât piața energiei electrice din 
România, cât și din celelalte țări membre 
ale Uniunii Europene este complet 
liberalizată. De la 1 iulie 2007 toți 
consumatorii, inclusiv cei casnici, sunt 
liberi să-și aleagă furnizorul/furnizorii de 
energie electrică, odată cu deschiderea 
integrală a pieței de energie electrică.  În 
acest fel, consumatorii pot alege 
ofertele de energie care se potrivesc 
cel mai bine nevoilor și profilului lor de 
consum. Principalul scop al liberalizării 
este scăderea prețului de furnizare a 
energiei electrice și oferirea unor servicii 
mai bune consumatorilor, îmbunătățirea 
raportului preț/calitate servicii. Prin 
urmare, în prezent cu toții suntem 
liberi să alegem una din noile oferte 
pentru furnizarea de energie electrică 
propuse de diferite societăți de vânzare 
ce activează pe piața liberă în regim 
de concurență. În plus, în anul 2014 a 
intrat în vigoare noul Regulament de 
Furnizare a Energiei Electrice. Pornind 
de la premisa că un client informat este 
un client fără griji, acest articol vizează 
drepturile şi obligaţiile clientului final în 
relaţia cu furnizorul de energie electrică. 
Clienţii finali au dreptul să beneficieze 
de serviciul universal dacă îndeplinesc 
dispozițiile legale (toţi clienţii casnici şi 
clienţii non-casnici cu un număr mai mic 
de 50 de angajaţi, și o cifră de afaceri 
anuală sau o valoare totală a activelor 
din bilanţul contabil de maximum 10 
milioane de euro). Totodată, au dreptul 
să îşi modifice convenţia de consum ce 
stă la baza emiterii facturilor în lunile în 
care nu se citesc contoarele, să primească 
explicaţii cu privire la rubricile facturii, 
să opteze pentru orice modalitate de 

plată dintre cele puse la dispoziţie de furnizor. Clienţii finali au 
dreptul să solicite repararea sau înlocuirea grupului de măsura/
contorului defect şi să primească toate datele pertinente privind 
consumul de energie. Au obligaţia să achite contravaloarea facturii 
conform condiţiilor din contract, să respecte clauzele contractuale, 
să comunice orice modificare a elementelor care au stat la baza 
încheierii contractelor şi să menţină starea tehnică corespunzătoare 
a instalaţiilor electrice proprii. Din punct de vedere tehnic, clienţii 
au obligaţia să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de 
reglaj, să respecte dispoziţiile dispecerului energetic şi să ia măsuri 
de evitare a supracompensării energiei reactive.
Enel în Romania le asigură clienților săi, atât casnici cât și 
business, formule pe măsură capabile să le satisfacă toate 
nevoile datorită unor oferte care să respecte cele mai 
diversificate nevoi și care promovează economisirea energiei.

Piața energiei: 
liberi să alegem

Prezentă pe piața din România încă din 2005, Enel este, în acest 
moment, cel mai mare investitor privat în domeniul energetic, cu 
operațiuni în sectorul distribuției si furnizării de electricitate, dar 

si al producției de energie electrică din surse regenerabile. Compania oferă 
servicii unui număr de 2,7 milioane de clienți din trei zone importante ale 
tării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, totalizând aproape o 
treime din piața locală de distribuție. Enel continuă dezvoltarea unui program 
de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, modernizarea rețelei și 
implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel.
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Clienții care nu subscriu nicio nouă ofertă a pieței libere continuă să-și păstreze propriul furnizor rămânând 
astfel pe piața reglementată, în condițiile financiare și contractuale stabilite de ANRE - Autoritatea Națională 
de Reglementare în Domeniul Energiei. Trecerea la piața liberă este gratuită și poate fi făcută în orice moment, 
alegând oferta care se potrivește cel mai bine propriilor nevoi. Noua societate se va ocupa de toate procedurile 
înaintând cererea de renunțare vechiului furnizor și activând noua furnizare. Nu este necesară nicio intervenție 
asupra instalațiilor și contoarelor și nicio întrerupere a furnizării: se va schimba doar gestiunea comercială și 
administrativă a acesteia.

În premieră pentru piața energetică din România, Enel lansează în parteneriat cu Europ Assistance serviciul Enel 
Asistență - un sistem de servicii de asistență care va oferi clienților o experiență confortabilă și eficientă. Noul 
serviciu le va permite clienților companiei Enel Energie Muntenia și ai companiei Enel Energie accesul la o rețea 
națională de profesioniști pentru asistență în reparații și intervenții casnice, care să le ofere servicii de calitate 
într-un timp scurt și eficient, 24 de ore din 24. Opțiunea Enel Asistență oferă o paletă largă de servicii: reparații și 
intervenții la instalațiile electrice interioare, reparații de lăcătușerie și reparații ale instalațiilor de încălzire a apei, 
prin intermediul unei rețele de companii specializate gestionate de Europ Assistance.

Piața liberă este plină de oportunități! Pentru a putea
beneficia de acestea trebuie să fim bine informați și să
știm câtă energie electrică consumăm. Citirea corectă a

facturii este primul pas spre cunoașterea propriilor consumuri și
spre o utilizare conștientă a energiei. Cum este structurată factura?
Putem descoperi aici.
> http://www.enel.ro/ro/clienti/energiaafacereata/clientii_nostri/
factura_de_energie.htm

Enel este singura companie de energie din Romania care iți oferă această posibilitate: transmiterea 
indexului online. Beneficiază de acest serviciu acum pe MyEnel. Iată cum trebuie să faci 
> http://tinyurl.com/kktlslb

Energia acasă
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Privește clipurile companiei Enel Gesturi care 
pot schimba lumea 
> http://goo.gl/anUW3M

Ce provocare este mai greu de depășit decât aceea 
de a face față cheltuielilor casei? Iată ce soluții 
tehnologice și inovatoare ne oferă energia electrică 
2.0 pentru a trece această probă zilnică dificilă, având 
atenția distribuită între mediu și partea financiară.

Spre exemplu, pentru a gestiona în mod eficient 
iluminatul și apa se pot instala:
• senzori de mișcare: aprind automat luminile în 

cazul detectării unei mișcări;
• senzori de luminozitate: adaptează fluxul 

luminos al becului la mediul înconjurător;
• becuri cu LED - Light Emitting Diode: consumă 

mai puțin, durează mai mult, se aprind imediat și 
sunt 100% reciclabile;

• platforme de domotică: permit gestionarea 
instalației de încălzire sau măsurarea puterii 
electrice folosite;

• aeratoare și dozatoare cu flux scăzut: sunt utile 
pentru dușuri și robinete, pornind de la cele cu 
un consum mare de apă caldă;

• panouri solare fotovoltaice și termice: produc 
electricitate și apă caldă cu ajutorul Soarelui.

Inițiativa Enel Consumă energie responsabil de promovare a unui consum eficient 
de energie, lansată în luna noiembrie 2011, are ca scop reducerea consumului 
de energie electrică, prin educarea comunităților asupra metodelor de utilizare 
eficientă. În 2011, comuna Izvoarele din județul Giurgiu a devenit prima localitate 
din România ce utilizează exclusiv becuri economice. Anul următor, Valea Ciorii, 
din județul Ialomița, a fost a doua comunitate care a beneficiat de acest program, 
fiind urmată de comuna Tortoman, din județul Constanța, în 2013. În acești 3 
ani, numărul gospodăriilor care utilizează doar becuri economice a ajuns la peste 
4.000.
Enel România a înlocuit becurile incandescente din 1.300 de gospodării 
din Colibași cu unele economice, ceea ce va ajuta întreaga comunitate să 
economisească aproximativ 100,000 lei pe an. Peste 3.000 de oameni din Colibași 
vor beneficia de acest proiect.
Toate becurile vechi colectate prin acest program vor fi reciclate de Recolamp, 
organizație non-profit autorizată pentru reciclarea deșeurilor de echipamente de 
iluminat, prin parteneriatul pe care aceasta îl are cu Enel.

Energia pentru 
a face față cheltuielilor
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Energia 
în oraș
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Cea mai mare parte a consumului energetic se 
concentrează în centrele urbane. De aceea tot mai 
multe orașe se străduiesc să se transforme în smart 
cities, asociind într-un singur model urban protecția 
mediului, eficiența energetică și sustenabilitatea 
energetică. Smart cities sunt concepute ca niște 
laboratoare vii, modele flexibile și adaptabile în 
care toate activitățile zilnice se desfășoară într-un 
mod inovator datorită utilizării tehnologiilor de 
ultimă generație și participării active a cetățenilor. 
Cum putem recunoaște un model de oraș 
inteligent? Spre exemplu sistemele de transport 
sunt sustenabile și multimodale (oferă o combinație 
de mijloace de transport: publice, bikesharing, 
e-mobility…), iluminatul public este eficient, 
clădirile sunt dotate cu sisteme de raționalizare a 
consumurilor bazate pe o sensibilizare mai mare a 
cetățenilor cu privire la consumul de energie.
Distribuția energiei electrice este gestionată de 
o infrastructură de bază care nu mai este cu sens 

unic (de la marile centrale la clienții finali) ci devine 
flexibilă, capabilă să gestioneze sarcinile de energie 
în mod dinamic și fără multă risipă: este vorba 
despre smart grid, rețeaua electrică inteligentă 
care:
• asociază utilizarea unor tehnologii tradiționale 

cu soluții digitale inovatoare;
• schimbă nu numai energie ci și comenzi, 

semnale și informații cu privire la fluxurile de 
energie: acest lucru permite luarea unor decizii 
pentru optimizarea gestionării energiei;

• introduce sisteme de control gestionând mult 
mai eficient cererile mari de energie, evitând 
întreruperile de energie electrică și reducând 
sarcina acolo unde este nevoie;

• gestionează fluxuri energetice bidirecționale 
și funcționează ca o rețea de colectare și 
distribuție a energiei furnizate de mini 
instalații din surse regenerabile capabile să fie 
gestionate automat de către consumator.

În prezent orașele acoperă 2% din suprafața 
Pământului, găzduiesc peste 50% din populația 
mondială (procentul va urca la 70% în următorii 

30 de ani), consumă 75% din energia folosită în lume și emit 
80% din toată cantitatea de CO2 produsă de om.

Smart city și smart grid
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Energia în oraș

Smart grids sunt o adevărată revoluție ce stârnește 
interesul în multe state ale lumii: Enel, spre exemplu, 
a semnat un Memorandum de acord cu State Grid 
Corporation of China, cea mai mare companie 
mondială de distribuție și transmitere a energiei și 
liderul chinez în domeniu. 
Acordul are ca obiectiv colaborarea în domeniul 
tehnologiilor smart grid pentru dezvoltarea urbană 
sustenabilă și schimbul de experiențe în generarea 
de energie din surse regenerabile.

De ce tocmai China? Potrivit experților până în 
anul 2035 cererea de energie electrică a Chinei va 
reprezenta 31% din cea globală iar emisiile le vor 
dubla pe cele ale SUA. În plus, până în anul 2020 
60% din populație, care în prezent se ridică deja la 
1,3 miliarde de persoane, va locui în orașe. De aici 
rezultă nevoia de a investi în rețele de transport 
inovatoare și sustenabile și în infrastructuri urbane 
de avangardă.

Pe lângă aspectul tehnologic, smart grids-urile 
vor ajuta la afirmarea unui model energetic diferit, 
care nu va mai fi centralizat și unidirecțional ci 

bidirecțional și distributiv, mai segmentat și echilibrat, cu 
beneficii economice, reducerea costurilor și o mai mare 
sensibilitate in ceea ce privește aspectele de mediu.
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1. PRODUZIONE 
CENTRALIZZATA

2. Energie electrică  
la tensiune medie 

3. TRANSFORMATOR
Transformarea în 
tensiune înaltă

4. LINII ELECTRICE 
Transportarea energiei pe 
distanțe de sute de km.

6. POSTURI DE 
TRANSFORMARE 
Transformarea în tensiune 
joasă pentru utilizatorii 
finali

5. STAȚII ELECTRICE 
Transformarea în 
medie tensiune la 
intrarea în orașe.

220V

380V

până la utilitățile casnice  
și instalațiile industriale

REȚEA DE DISTRIBUȚIE:
energia electrică din centrale  
la rețeaua de distribuție

REȚEA DE TRANSPORT:

Liniile electrice
O rețea tot mai inteligentă

Schimbarea

Energia era transferată în sens unic de la 
centrale la casele noastre.

Energia este transferată în mai multe sensuri: este produsă de centrale și de 
casele noastre cu ajutorul unor mini instalații regenerabile cum ar fi panourile 
fotovoltaice.

PÂNĂ ACUM DE ACUM 



25

L’energia in città

Integrarea în 
rețea a energiilor 
regenerabile

Iluminatul public 
cu LED

Domotica
(electrocasnice 
controlate la distanță)

Enel Smart Info
(dispozitiv pentru cunoașterea 
propriilor consumuri)

Mobilitate 
electrică

Sisteme 
de stocare a 
energiei electrice

Fiecare locuință poate consuma, 

produce și introduce energia în rețea

Contor 
electronic

În prezent orașele Ingredientele unui oraș smart

Sustenabilitatea mediului

Reducerea costurilor

Eficiență

Împărtășire

Inovare continuă

 
Generare distribuită

Liniile electrice
O rețea tot mai inteligentă

Smart cities
Laboratoare sensibile și flexibile

Acoperă 2% 
din suprafața 
Pământului

Găzduiesc peste 
50% din populația 

mondială

Consumă 75% 
din energia folosită 

în lume

Emit 80% din 
cantitatea de CO2 

produsă de om
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Încă de la prima ediție organizată la Londra, Expoziția 
Universală este locul în care ideile viitorului și 
inovațiile excepționale devin concrete. Tema aleasă 
pentru ediția 2015 este extrem de actuală: dreptul 
la o alimentație sănătoasă, sigură și suficientă 
pentru întreaga Planetă. În prezent, foamea, setea, 
mortalitatea infantilă și malnutriția continuă să 
afecteze 850 de milioane de persoane. Vorbim despre 
o temă transversală: hrana este în sine o formă de 
energie vitală. Și invers, energia este, ca și alimentele, 
hrană, motorul dezvoltării și al egalității. Enel susține 
Expo 2015 în calitate de smart energy and lighting 
solutions partner tocmai datorită rolului fundamental 
al energiei în dezvoltarea sustenabilă și răspândită a 
Planetei noastre. Angajamentul său este furnizarea 
resurselor, tehnologiilor și competențelor pentru 
realizarea smart city în care se va desfășura întregul 
eveniment. În acest spațiu, Enel va instala câteva din 
cele mai moderne tehnologii, creând o adevărată 
rețea inteligentă, un smart grid capabil să optimizeze 
utilizarea energiei pentru o Expoziție mai sustenabilă. 
Aceste tehnologii includ cele mai moderne sisteme 
pentru gestionarea și controlul rețelei electrice, pentru 
integrarea generării distribuită de surse regenerabile 
ajungând până la sistemele de acumulare a energiei 
electrice. Enel va instala și o infrastructură de încărcare 
a vehiculelor electrice puse la dispoziția operatorilor și 
vizitatorilor și va ilumina manifestația cu o rețea vastă 
de iluminat public cu LED: peste 8.500 de lumini de 
ultimă generație și deosebit de eficiente vor permite 
economisirea a aproximativ 280.000 kWh, și o 
reducere a emisiilor de CO2 de peste 200 de tone.
Enel a acceptat așadar provocarea Expoziției cu 

privire la promovarea unor modele de dezvoltare 
alimentare, de mediu și urbanistice sustenabile, 
care să aibă ca obiectiv asigurarea unei calități mai 
bune a vieții și o bunăstare mai mare pentru toți. De 
altfel, tema aleasă de expoziție: Hrănirea Planetei, 
Energie pentru Viață exprimă clar acest concept: 
energia este vitală și fără energie multe lucruri ar fi 
imposibile, printre care evident chiar și conceperea 
unui eveniment ca Expoziția Universală ce va fi o ocazie 
în care energia reală, cea electrică, va trebui gestionată.
Exact aceasta este sarcina Control Room-ului ce va fi 
amenajat cu software-ul EMS – Energy Management 
System ce a luat naștere din colaborarea între Enel 
Distribuție și Siemens. Ce face? Monitorizează 24 de 
ore din 24 toate dispozitivele prezente în rețeaua de 
distribuție energetică, verifică consumurile și reduce 
risipa, sprijină întreținerea ordinară și extraordinară 
semnalând eventuale avarii sau deranjamente.  Cu alte 
cuvinte va fi inima digitală a smart grid-ului, sistemul 
nervos al întregii Expoziții.
Interfața web multilingvistică, bazată pe platforma 
cloud, facilitează utilizarea sistemului care, pe 
toată durata Expoziției, va putea fi accesat de țările 
participante la expoziție: cu ajutorul unui smartphone 
sau a unei tablete vor putea consulta consumurile de 
energie, iluminatul și climatizarea propriului pavilion. 
Evident că toate acestea se vor întâmpla în timp real și 
de la distanță, cu posibilitatea de a interveni direct de 
la propriul digital device.

“Am primit o provocare tehnologică importantă: să 
facem să funcționeze sistemul energetic complex 
al Expoziției și să o facem într-un mod inteligent, 

să reducem consumurile și să garantăm tuturor utilizatorilor 
accesul facil la servicii” declară Federico Golla, Președinte 
Siemens Italia, partener strategic al Enel Distribuție pentru 
realizarea smart grid-ului (rețea inteligentă de energie) 
pentru Expo 2015.

Energy
&Food
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Pentru a pătrunde în lumea Expo 2015 > www.expo2015.org

Software-ul care va controla smart grid-ul Expoziției și va lucra ”din nor”, însă 
Control Room-ul care va gestiona bilanțul energetic al Expo 2015 va fi și fizic, 
cu tehnicieni specializați activi 24 de ore pe zi pentru a garanta funcționarea 
corectă a întregului sistem.

Ce aduce Enel la EXPO
• 100 de stații electrice de medie 

tensiune pentru pavilioane;
• 1 sistem de încărcare pentru 

vehiculele electrice alcătuit din 100 
de coloane;

• 8.500 de lumini cu LED;
• 1 storage (sistem de acumulare) 

pentru optimizarea locală a fluxurilor 
de energie (270 kW);

• 1 centru operațional de gestionare și 
control a smart grid-ului;

• 1 show room pentru atragerea 
vizitatorilor;

• 1 sistem de energy management 
bazat pe contor electronic și pe 
pachetul Enel Smart Info pentru 
monitorizarea și controlarea 
sarcinilor (printre care iluminatul), 
optimizarea fluxurilor de energie, 
integrând de asemenea instalațiile 
din sursă regenerabilă și storage-
urile existente.

Energia în oraș
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Provocarea de a transforma în 
realitate conceptul de smart 
city a fost primită cu succes de 
numeroase orașe și include deja 
o serie lungă de proiecte. Pornim 
de la America Latină unde, ca 
urmare a creșterii cererii de 
energie, Guvernele locale încearcă 
să adopte politici de dezvoltare 
sustenabilă în scopul utilizării 
eficiente a resurselor.
Luăm spre exemplu cazul Cidade 
Inteligente Búzios, în Brazilia: 
datorită unui acord cu Statul 
Rio de Janeiro și autoritățile 
locale, Enel transformă Armação 
dos Búzios (situată pe coastă 
la aproximativ 170 km la nord 

de Rio de Janeiro) în primul 
smart city al Americii Latine. 
Proiectul va aduce elementele 
de bază ale smart cities: rețele 
electrice inteligente, contoare 
electronice, micro-generare din 
surse regenerabile, iluminat 
public eficient. Proiectul, ca 
răspuns la nevoia unei dezvoltări 
sustenabile, prevede participarea 
directă a cetățenilor: în școli, 
spre exemplu, se organizează 
cursuri de pregătire pe tema 
consumului conștient de energie 
electrică, iar consumatorilor care 
reciclează deșeuri programul 
Conștiință Ecoamplă le permite 
să obțină reduceri și bonusuri 

la factura de lumină. În Búzios 
inclusiv mobilitatea urbană este 
inteligentă și sustenabilă cu 
ajutorul taxiurilor electrice pe 
apă. Noile taxiuri pe apă sunt 
silențioase, fără emisii și de șase 
ori mai convenabile față de cele 
tradiționale în ceea ce privește 
consumul de combustibil, oferind 
aceleași prestații. Proiectul 
prevede de asemenea înființarea 
unui mic parc de biciclete și 
automobile electrice (mai exact: 
40 de biciclete, dintre care 30 
sunt puse la dispoziția publicului 
printr-un serviciu de închiriere și 
10 pentru paza municipală, și 4 
automobile electrice).

Unde întâlnim smart cities?

În Búzios taxiurile pe apă sunt electrice 
iar ambarcațiunile care participă 
la concursul Desafio Solar Brasil 
funcționează folosind energia electrică 
generată de panouri fotovoltaice 
montate pe ambarcațiuni.

Haideți să explorăm smart 
city-ul Búzios 
>  http://goo.gl/1ysMKh
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Să facem o vizită prin Santiago, 
în Chile: aici, datorită Chilectra 
(parte a Grupului Enel), zona 
Parque de Negocios Ciudad 
Empresarial di Huechuraba va 
deveni smart. Obiectivul este 
îmbunătățirea calității vieții 
persoanelor prin construirea 
unor clădiri care să folosească 
energia electrică pentru 
încălzirea locuințelor și a apei 
(inclusiv pentru gătit) și înființării 
transportului public ecologic. 
Noile șosele vor fi de asemenea 
mai sigure datorită sistemului de 
iluminat public cu supraveghere 
video și măsurarea poluării 
atmosferice. În cele din urmă, 
pentru a informa populația 
cu privire la avantajele acestei 
revoluții smart a orașului, 
s-a organizat un show room 
interactiv care cu ajutorul unor 
clipuri video, touch screen și 
al tehnologiilor interactive va 
prezenta îndeaproape noua față 
a orașului Santiago.

Iar în Europa? În Malaga, Spania, 
Grupul Enel lucrează din anul 
2009 la proiectul Smartcity. 
Malaga reprezintă cel mai 
mare experiment european 
de oraș sustenabil și inteligent 
din punct de vedere energetic. 
Provocarea vizează un cartier 
întreg al orașului: zona Playa de 
La Misericordia. În primii cinci ani 
proiectul a permis economisirea 
a peste 25% din consumul de 
energie electrică și reducerea 
emisiilor de CO2 cu 25%, respectiv 
peste 4.500 de tone pe an. Cum 
au reușit? Datorită numărului 
mare de automobile electrice, 
a unei rețele răspândite de 
stații de încărcare, a unor mini 
instalații de generare cu surse 
regenerabile, a unor sisteme de 
storage (înmagazinare) ce permit 
acumularea energiei regenerabile 
pentru a o reutiliza în timpul 
nopții sau în momentele cu o 
disponibilitate mai mică, spre 
exemplu când nu este Soare 

sau vânt. Contoarele inteligente 
ce pot fi consultate la distanță 
facilitează gestionarea eficientă 
a consumului atât în domeniul 
comercial cât și rezidențial: 
42% din clienții rezidențiali au 
reușit să-și reducă consumul 
de energie electrică cu peste 
10% datorită pachetelor de 
eficiență energetică casnică ce 
permit gestionarea la distanță cu 
ajutorul unui simplu smartphone. 
În plus, sistemele avansate 
de eficiență energetică și 
gestionare a cererii implică clienți 
rezidențiali, întreprinderi mici și 
mijlocii și clădiri independente 
publice și private în cadrul unei 
rețele de distribuție activă. În cele 
din urmă avem iluminatul public 
cu LED integrat cu sisteme de 
gestiune avansată, microgenerare 
și înmagazinare pentru 
raționalizarea consumurilor, 
îmbunătățirea nivelului de 
siguranță și reducerea poluării 
luminoase.

În Malaga, iluminatul stradal se aprinde 
cu ajutorul unor mini palete eoliene cu 
ax vertical și al unor panouri fotovoltaice 
integrate perfect în spațiul urban.

Energia în oraș
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În orașe cresc tot mai multe grădini urbane și ”clădiri 
cultivate și cultivabile”, autosuficiente din punct de 
vedere energetic. Un exemplu este proiectul de fermă 
verticală (Urban Skyfarm) conceput pentru Jung-
Gu, un cartier foarte populat din Seul, în Corea de 
Sud. Biroul Aprilli Design din Brooklyn a propus un 
zgârie-nori în formă de copac ce permite reducerea 
la minimum a spațiului ocupat la sol. Rădăcinile 
reprezintă suportul structural și pot găzdui piețe de 
legume și fructe direct de la producători, workshop-

uri, conferințe sau târguri. Secțiunea verticală, ce 
corespunde trunchiului, este gândită sub forma unui  
community garden, cu spații publice și o grădină 
urbană în care fiecare cetățean - chiar dacă ne 
aflăm în mijlocul unei metropole - să-și poată cultiva 
propriile legume. Frunzele acestui copac imens ar 
fi ideal să fie realizate din panouri fotovoltaice care 
produc energie electrică curată alături de paletele 
eoliene amplasate pe acoperiș.

8.000 de puieţi de stejar au fost plantaţi în Parcul Natural 
Comana, de peste 200 de voluntari ai Enel România şi ai Asociaţiei 
MaiMultVerde, în cadrul celei de-a treia etape a proiectului Enel 
„Mega Copacul”. „Mega Copacul” este un proiect care a luat naştere 
în noiembrie 2012, când compania s-a angajat, în parteneriat 
cu Asociaţia MaiMultVerde, să planteze un copac pentru fiecare 
10 MWh de Energie Verde consumată de către clienţii săi. 
Produsul Energie Verde, disponibil doar pentru clienţii de pe piaţa 
concurenţială, oferă companiilor din România oportunitatea de a 
achiziţiona electricitate provenită exclusiv din surse regenerabile şi 
de a sprijini astfel reducerea emisiilor de carbon. Un proces certificat 
de o instituție independentă oferă clienţilor care optează pentru 
Energie Verde garanţia că au acces la energie produsă din surse 
regenerabile.
Privește toate fotografiile și persoanele care au participat la inițiativ 
> http://goo.gl/5Bx5hm

Grădini urbane și vertical farm
Haideți să privim rendering-ul 
și proiectele Urban Skyfarm 
> http://goo.gl/4dSscn
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Autosuficiența energetică și utilizarea eficientă 
și sustenabilă a resurselor sunt câteva din 
obiectivele supermarket-ului din viitor ce va 

fi amenajat în interiorul Future Food District (#FFD) 
în cadrul Expo Milano 2015. Supermarket-ul va avea 
o structură tehnologică, concepută prin respectarea 
mediului datorită utilizării de energie regenerabilă și a 
unor materiale reciclabile. Veți putea face cumpărături 
prin intermediul videowall și a unor display-uri care 
indică proveniența fiecărui produs, vor exista mese 
interactive cu ecrane tactile și modalități de plată 
flexibile.

Cine a câștigat ediția 2014 a WT Smart City 
Award care selectează cele mai vizionare și 
sustenabile idei și proiecte pentru a transforma 

spațiul urban cu ajutorul entuziasmului?  
> http://goo.gl/SXSWsH

În magazinele Mega Image din București și Ilfov energia 
electrică folosită provine în procent de 100% din surse 
regenerabile. Astfel, totalul energiei consumate va fi 
acoperit de energie verde achiziționata de la Enel. 

Energia în oraș
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Energie pentru 
iluminarea deplasărilor noastre

Ar putea fi dificil să ne întoarcem 
acasă cu mașina, seara, pe timp 
de iarnă, dacă sistemul de 
iluminat public nu funcționează. 
Adoptarea unui sistem de 
iluminat public cu LED-uri poate 
aduce multe avantaje, dintre care 
unul din cele mai importante 
este siguranța rutieră. Celelalte 
avantaje ar fi următoarele:
• o fiabilitate ridicată datorată 

unei durate de viață de 
aproximativ 100.000 de ore 
față de 4.000/5.000 de ore 
ale unui bec tradițional;

• o economisire energetică 
semnificativă, 50-80% față 
de tehnologia tradițională, 
oferind aceleași prestații 
și menținând o eficiență 
luminoasă ridicată;

• robustețea și rezistența în 
condiții meteo nefavorabile 
și caracter modular pentru o 
întreținere mai ușoară;

• fascicul de lumină flexibil, 
ușor de programat, uniform, 
fără riscuri de orbire;

• redarea excelentă a culorilor 
și lipsa dispersiei în partea de 
sus, cu o poluare luminoasă 
mai mică.

Archilede este gama de becuri cu LED a societății Enel Sole, societate a 
Grupului Enel ce activează în domeniul iluminatului, și care pot fi instalate 
în contexte variate, de la străzile urbane la cele cu trafic de vehicule, de la 
piețe la parcuri. Permit economisirea cu până la 80% din energie față de 
tehnologia tradițională, garantează un iluminat uniform și contribuie la 
reducerea ușoară a poluării luminoase. Pot fi telecontrolate la distanță și 
completate cu sisteme de supraveghere video, hot-spot, WiFi, monitoare de 
informare cu mesaj variabil și senzori de diferite tipuri.

Ne mândrim cu faptul că Timișoara este primul oraș din România pe străzile 
căruia a circulat un tramvai electric, orașul unde a fost editat primul ziar 
din România și primul oraș cu o stradă asfaltată din țara noastră. Totodată, 
Timișoara a devenit și primul oraș din România – dar și de pe întreg 
continentul european – cu străzi iluminate electric, pe 12 noiembrie 
1884. Acum  130 de ani, pe 12 noiembrie, în Timișoara au fost inaugurate 
731 de lămpi stradale, care au transformat complet aspectul orașului pe 
timp de noapte. La această aniversare rotundă, în cadrul proiectului City of 
Energy, Enel a pus la dispoziție unul din posturile sale de transformare ca 
suport pentru o lucrare de artă dedicată acestei premiere. Este vorba despre 
postul din Piața Mărăști, care a fost transformat de artistul Alex Baciu într-o 
opera de artă ce elogiază inovația de acum 130 de ani, precum și unicitatea 
orașului pe harta Europei.

Privește toate fotografiile  
> http://goo.gl/JebuIQ

Iluminatul reprezintă aproximativ 19% din consumurile mondiale de 
energie electrică. La nivel global, trecerea la soluții de iluminat mai 
eficiente și smart ca noile LED-uri ne-ar permite să economisim 128 de 

miliarde de euro în energie electrică și 670 de milioane de tone de CO2 pe an, 
echivalentul producției a 642 de centrale electrice de dimensiuni medii.
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Energia 
în instalații
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Energia își urmează ciclul său de viață: este extrasă 
de zăcăminte de surse primare din întreaga lume 
(cărbune, gaz natural, petrol) fie este strânsă (lemne) 
sau captată (Soare, apă, vânt, căldura Pământului), 
apoi este transformată pentru a deveni energie 
electrică ce ne este distribuită ulterior nouă, celor 
care o folosim. Tot ceea ce produce energie este 
o sursă: primară, dacă poate fi folosită direct 
așa cum se găsește în natură, sau secundară, ca 

energia electrică, dacă se obține din transformarea 
unor surse primare. Haideți să cunoaștem mai 
îndeaproape sursele: există surse regenerabile 
ar putea fi inepuizabile, și surse neregenerabile 
care au un timp de regenerare atât de lung încât, 
odată folosite, se consideră epuizate. Haideți să 
descoperim locul în care sursele pe care omul le 
găsește în natură sunt transformate în energie gata 
de a fi utilizată: centralele electrice.

Ponderea electricităţii produse din surse 
regenerabile în consumul final brut de energie 
electrică al ţării în 2013 a fost de 41%, peste 

obiectivul de 38% stabilit de România pentru anul 2020, 
şi peste obiectivul intermediar de 35% indicat pentru anul 
2015, potrivit Departamentului pentru Energie.

În România Enel Green Power activează în 
domeniul producerii de energie electrică din 
surse regenerabile cu o capacitate instalată netă 

de 534 MW.

Sursele de energie
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Energia în interiorul instalațiilor

De sute de ani omul folosește apa pentru a produce 
energie: înainte obținea energie cinetică cu ajutorul 
morilor, ulterior a învățat să genereze energie 
electrică din resursa de apă. Cum? În general, schema 
de funcționare a unei centrale hidroelectrice prevede 
o lucrare de baraj (dig sau baraj), care interceptează 
un curs de apă creând o revărsare (rezervor sau 
bazin) unde se stabilește un nivel de apă. Cu 
ajutorul unor canale și tuneluri de derivație apa este 
direcționată în bazine de încărcare iar ulterior, prin 
conducte forțate, este trimisă în turbine cu ajutorul 
supapelor de siguranță și a dispozitivelor de reglare 

a debitului (distribuitoare) în funcție de cererea de 
energie. Apa pune în funcțiune turbinele și iese din 
ele ajungând în canalul de evacuare, pentru a se 
revărsa înapoi în fluviu. La turbină este conectat 
alternatorul, o mașină rotativă capabilă să transforme 
în energie energia mecanică primită de la turbină. 
Energia electrică produsă trece în transformator care 
reduce intensitatea curentului și mărește tensiunea: 
astfel este gata pentru a fi direcționată spre liniile de 
transmitere și transportată la mare distanță, până la 
rețelele de distribuție care o vor aduce până în casele 
noastre.

Centralele hidroelectrice

Pentru a vedea cum funcționează 
o centrală hidroelectrică 
> http://goo.gl/bGtppW 

Există și alte modalități pentru a obține energie 
electrică din apă. Spre exemplu folosind energia 
produsă de valurile mării, exact cum face mașina 

marină R115 a societății Enel Green Power și 40South Energy, 
aflată în fază de testare avansată în largul Toscanei, o regiune 
din centrul Italiei.

Generatorul marin R115 se prezintă sub forma unui 
paralelipiped plutitor cu patru brațe, unite două câte două. 
Mișcările mării clatină corpul mașinii care la rândul său își 
mișcă brațele, ca pe niște aripi, generând electricitate.

Surse regenerabile de energie

Cu o mare foarte 
agitată 18/20 de metri.
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Energia cinetică a vântului care suflă constant pe 
crestele dealurilor (în general la o altitudine între 
600 și 1.500 de m), în regiunile de coastă și în largul 
mării poate fi transformată în energie electrică. 
Acest lucru se întâmplă în parcurile eoliene care 
sunt alcătuite din mai multe generatoare de aer de 
mărime medie (600 – 900 kW) sau mare (> 1 MW), 
amplasate astfel încât să se exploateze cât mai 
bine resursa eoliană a locației. Aceste mașini sunt 
conectate electric între ele cu ajutorul unei conducte 
de cabluri subterane. Fiecare generator de aer este 
alcătuit dintr-o nacelă (gondolă) susținută de o 
structură metalică, la care este conectat un rotor 
alcătuit din paletele fixate pe un ax și proiectate 
pentru a capta o parte din energia cinetică a 
vântului și a o transforma în energie mecanică. În 
momentul în care suflă vântul rotorul se învârte și 
acționează un generator electric care are funcția 
de a transforma energia mecanică în energie 
electrică. Energia electrică astfel produsă în nacelă 
este direcționată spre sol cu ajutorul unui sistem de 
cabluri electrice. La instalația eoliană este conectată 
o cabină-stație de predare care, la rândul său, este 
conectată la rețeaua electrică națională. În largul 
diferitor țări din lume crește tot mai mult numărul 

parcurilor eoliene offshore, adică în mare.
Vântul este folosit în tot mai multe aplicații 
tehnologice: El Hierro, spre exemplu, este prima 
insulă din lume care își produce toată energia 
electrică de care are nevoie doar din surse 100% 
green datorită integrării între un parc eolian și o 
centrală hidroelectrică cu pompare.
Centrala hidro-eoliană, realizată de compania Enel, 
cuprinde de altfel 5 palete eoliene, 2 bazine hidrice 
(cel superior este amplasat într-un crater de origine 
vulcanică la 700 m deasupra nivelului mării, cel 
inferior la 50 m) și centrala hidroelectrică propriu-
zisă. Vântul acoperă necesarul electric al insulei și 
pe cel al instalație de desalinizare ce furnizează apă 
potabilă populației. Surplusul de producție servește 
la repomparea apei din bazinul hidric inferior în cel 
superior pentru a avea mereu o rezervă de energie. 
Datorită funcționării sale, în fiecare an, instalația va 
evita să emită în atmosferă 18.700 de tone de CO2 
și să ardă 40 de mii de barili de petrol. Următorul 
obiectiv este acela de a permite circularea pe insulă 
doar a automobilelor electrice și finalizarea instalației 
ce transformă uleiul uzat în motorină vegetală. El 
Hierro devine astfel un laborator ambiental care a 
stârnit deja interesul multor altor mici insule din lume.

Parcurile eoliene

El Hierro, cea mai mică insulă din Canare, va fi 100% 
regenerabilă datorită primei instalații hidro-eoliene din lume. 
Photo gallery > http://goo.gl/4cdqUv

Pentru a vedea cum funcționează o instalație 
eoliană > http://goo.gl/jZa9tO

Energia în interiorul instalațiilor
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Orașele noastre sunt devoratoare 
de energie. O soluție pentru 
reducerea impactului acestora 
asupra mediului este diseminarea 
de mini instalații cu surse 
regenerabile capabile să se 
integreze în spațiile urbane. 
Aceasta este provocarea pe care 
vrea să o câștige mini paleta 
eoliană proiectată de Enel Green 
Power și proiectată de arhitectul 
italian Renzo Piano. Extrem de 
subțire, cu două palete, prin 
urmare mai puțin vizibil, noul 
generator de aer este greu de 
identificat în peisaj și funcționează 
chiar și cu energie eoliană de 
intensitate scăzută. În lipsa 
curenților de aer, paleta devine 
o linie verticală subțire dată de 
turn, cu înălțimea de 20 de metri 
și un diametru de aproape 35 cm, 
și de cele două palete verticale, 
ale căror diametre sunt de maxim 
16 metri, aliniate și în stil drapel. 
Prototipul este în fază de testare 
de către Enel, în localitatea 
Molinetto (lângă Pisa, Italia).

Energie pentru 
a oferi mai multă sustenabilitate orașelor noastre

Enel Green Power gestionează în România o capacitate eoliană de 
aproximativ 498 MW. Printre parcurile eoliene inaugurate recent se numără 
Zephir I, Zephir II și Gebelesis, în regiunea Dobrogea, cu un total de 83 de 

turbine, 206 MW și o producție, în regim normal, de aproximativ 560 milioane de 
kWh/an. Dobrogea va deveni, în câțiva ani, cel mai mare parc eolian din Europa cu o 
putere instalată ce ar putea depăși 4.000 MW și ar putea furniza 50% din consumul 
la nivel național. În județul Constanța sunt în proiect realizarea a 370 de turbine, în 
parcuri ce aparțin mai multor companii, inclusiv ENEL, iar în județul Tulcea - 152.
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O parte din energia incredibilă a Soarelui ajunge pe 
Pământ cu o intensitate ce variază sezonier dar și în 
funcție de locul în care este captată. Energia solară se 
folosește:
1. în instalațiile fotovoltaice pentru a produce 

energie electrică cu ajutorul unui ansamblu de 
componente mecanice, electrice și electronice 
ce contribuie la captarea și transformarea 
energiei solare disponibile, făcând-o să 
devină utilizabilă sub formă de electricitate. 
Acest lucru se întâmplă prin exploatarea unui 
fenomen fizic, cunoscut sub denumirea de 
efect fotovoltaic (adică, capacitatea pe care o 
au anumite materiale semiconductoare, tratate 
corespunzător, de a genera electricitate atunci 
când sunt expuse la radiația luminoasă);

2. în panourile solare termice, pentru a produce în 
principal apă caldă;

3. în centralele solare termodinamice (CSP – 
Concentrating Solar Power) în care radiația 
Soarelui este transformată întâi în energie 
termică iar apoi în energie electrică, printr-un 
ciclu termodinamic tradițional, similar celui al 
instalațiilor termoelectrice cu surse fosile.

Enel Green Power este prezentă în lume cu mai multe 
instalații fotovoltaice iar în luna mai 2014 a conectat 
la rețeaua electrică națională prima sa instalație 
din Africa de Sud la Upington: cu o capacitate 
instalată totală de 10 MW, va putea produce în regim 
normal aproximativ 20 de milioane de kWh pe an, 
echivalentul necesarului anual al aproximativ 1.000 
de familii sudafricane.
Energia curată produsă de instalația din Upington va 
permite evitarea emisiei în atmosferă a aproximativ 
10 mii de tone de CO2 pe an. Sunt în proiect alte 
patru instalații ce vor fi situate în regiunile Northern 
Cape, Western Cape, Free State și Limpopo, zone 
caracterizate de niveluri foarte înalte de iradiere 
solară.

Instalațiile solare

Pentru a vedea cum funcționează o instalație 
fotovoltaică > http://goo.gl/Yp7qhW

Nu doar  paletele eoliene, ci și instalațiile fotovoltaice 
pot fi offshore: cele 290 de mii de panouri ale 
instalației din Kagoshima, în Japonia, au fost instalate 

în largul mării pentru a nu ocupa teren prețios.

Energia în interiorul instalațiilor



40

Bucătăria solară este o alternativă 
economică la coacerea alimentelor 
în țările în curs de dezvoltare. 
Care sunt avantajele? Folosește 
energia directă solară pentru 
a încălzi, coace sau pasteuriza 
alimente și apă. Are un impact 
financiar scăzut deoarece singurul 
cost este cel al achiziționării. Este 
eco-friendly: pentru a funcționa 
nu folosește nicio energie fosilă, 
în plus reduce defrișarea pădurilor 

deoarece evită utilizarea lemnelor. 
Cum funcționează? Cu ajutorul 
unui reflector parabolic ce 
concentrează razele solare exact 
pe obiectul care trebuie încălzit: 
poate atinge aceleași temperaturi 
ale bucătăriilor tradiționale. 
Reflectorul poate fi orientat astfel 
încât să se poată găti în orice 
moment al zilei exploatând chiar și 
perioade scurte de insolație.

Pavilionul Italia va avea cea mai mare anvergură din întreaga Expoziție 
2015. Clădirea este folosită și după Expoziție. Este vorba despre o 
structură sustenabilă din punct de vedere energetic datorită unor soluții 

ce permit reducerea dispersiilor termice și a unor instalații cu surse regenerabile 
cum ar fi pompe de căldură și geamuri fotovoltaice ce vor garanta energie 
electrică verde.

Energy
&Food
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Centralele geotermale folosesc o sursă foarte 
răspândită în natură: căldura Pământului. 
Temperatura internă a Planetei noastre crește pe 
măsură ce coborâm în adâncime: această creștere a 
temperaturii se numește gradient geotermic și este 
de aproximativ 3oC la 100 de metri de adâncime. 
Însă în anumite zone, în care sunt amplasate 
sistemele geotermale, este mult mai ridicat: se 
ating temperaturi de 250 – 350°C la adâncimi de 
aproximativ 2.000 - 4.000 de metri. Prin crăpăturile 
straturilor de rocă, apele și vaporii încălziți în 
adâncime urcă la suprafață și sunt interceptați și 
strânși de puțurile geotermale. Cum funcționează 

o instalație geotermală? Vaporii la o temperatură 
ridicată (150 – 250°C) sunt aduși la suprafață prin 
foraje, dirijați prin conducte denumite conducte de 
vapori și trimiși spre turbina ce transformă energia 
termică în energie mecanică de rotație. Un alternator 
transformă energia mecanică în energie electrică. 
Vaporii ce ies din turbină sunt readuși în starea 
lichidă într-un condensator. Un turn de răcire răcește 
apa produsă în timpul procesului de condensare a 
vaporilor și furnizează apă rece condensatorului. Apa 
condensată este reinjectată în rocile din adâncime 
pentru a reveni la starea de vapori.

Energia geotermală este folosită în 
multe aplicații, inclusiv în domeniul 
agroalimentar. Apele calde se 
folosesc la încălzirea serelor sau sunt 
lăsate să circule într-un sistem de 
conducte în contact cu solul, așa-

numitele paturi calde, obținând încălzirea terenului 
de cultură, fapt ce permite cultivarea și în clime ce 
altfel ar fi potrivnice pentru agricultură. Alte utilizări? 
Pasteurizarea laptelui, uscare, cultivarea ciupercilor, 
crescătorii de pești și alte animale, producerea și 
maturarea de produse lactate.

Centralele geotermale

Instalațiile geotermale cu ciclu binar produc energie 
electrică din resurse geotermale la temperatură 
medie (80/180°C) datorită unor fluide speciale care 

se transformă în vapori la o temperatură mai mică decât cea 
care îi trebuie apei.

Pentru aprofundarea funcționării unei instalații 
geotermale vizitați site-ul  > http://goo.gl/zwNnc9

Cu o capacitate instalată de 795 MW, Enel Green Power este 
unul din liderii mondiali în această tehnologie.

Instalația geotermală Enel Green Power din Cove Fort în Utah 
(USA) a fost realizată cu sprijinul unor naturaliști și arheologi 
pentru protejarea florei și faunei. De la protejarea cuiburilor de 
șoimi cu coadă roșie până la pasajele pentru cerbi și elani.

Energy
&Food

Energia în interiorul instalațiilor
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Producerea de energie din biomase se bazează 
pe o legătură strânsă cu teritoriul și permite o 
utilizare mai bună a zonelor agricole mărginașe 
și o valorificare a subproduselor agroforestiere, 
generând noi oportunități de dezvoltare economică. 
Producția de energie din biomase se obține de altfel 
din diferite materiale de origine biologică, virgine sau 
rezultate în urma prelucrărilor agricole sau industriale 
(reziduuri sau deșeuri), ce se pot prezenta în diferite 
stări fizice.
Biomasele, în funcție de tipul lor, se folosesc în diferite 
instalații, spre exemplu:
• tradiționale, cu cuptor de ardere a biomasei 

solide;
• cu turbină pe gaz alimentată de syngas obținut 

din gazeificarea biomaselor;
• cu ciclu combinat, cu turbină pe aburi și turbină 

pe gaz;
• termoelectrice hibride, ce folosesc atât biomase 

cât și surse convenționale;
• alimentate de biomase lichide (uleiuri vegetale, 

bio motorină) și alcătuite din motoare cuplate la 
generatoare.

Biomasele pot fi folosite pentru producția de 
energie electrică, de căldură și de biocarburanți ca 
o alternativă validă la combustibilii fosili. În plus, se 
lucrează la realizarea unor zone pilot pentru culturi 
cu uz energetic în teritorii agricole mai puțin folosite 
în prezent și pe cale de a fi depopulate, cu obiectivul 
de a folosi biomasele în generarea electrică și în 
cogenerare.

Instalațiile pe bază de biomase
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Suprafața terestră este modificată continuu de 
acțiunea omului și de factori naturali ca înghețul, 
dezghețul, ploaia sau vântul. Și expunerea la Soare 
are aportul său deoarece provoacă dilatarea termică. 
Prin dezintegrare solul își pierde capacitatea de a 
crea biomasă. Alunecări de teren, surpări, avalanșe: 
instabilitatea hidrogeologică este o problemă 
deosebit de importanță în multe țări. Nevoia de 
a preveni și combate daunele este o provocare 

concretă. Iată cum ne poate ajuta producția de 
biomase: crearea de zone agricole destinate culturilor 
energetice, în locul terenurilor abandonate sau 
necultivate, permite prevenirea eroziunii și contribuie 
la reducerea instabilității hidrogeologice a zonelor de 
deal și munte. În plus, ajută la reducerea fenomenelor 
de abandon a acestor zone, cu oportunități de 
dezvoltare pentru teritoriile rurale mai puțin 
competitive.

Energie pentru  
prevenirea instabilității hidrogeologice

Energia în interiorul instalațiilor



44

Plantele, împreună cu resturile de 
organisme animale, în decursul a 
milioane de ani, s-au transformat 
în combustibili fosili: petrolul, 
cărbunele și gazul natural, pe 
care omul le extrage din zăcăminte, 
se transformă în electricitate 
în centralele termoelectrice. 
Datorită caracteristicilor sale de 
disponibilitate largă, siguranță în 
aprovizionare, utilizare și transport 
practic, cărbunele este cea mai 
folosită resursă pentru satisfacerea 
cererii mondiale de electricitate. 
De aceea, cercetătorii și societățile 
lucrează la îmbunătățirea 
sustenabilității ambientale a 
ciclului de producție de energie 
din cărbuni, precum în centralele 
termoelectrice pe ”cărbune 
curat”, ce contribuie la reducerea 

emisiilor de CO2. Dar care este 
traseul energiei într-o centrală 
termoelectrică pe ”cărbune curat”? 
Se pleacă de la platformele pe 
care cărbunele este descărcat din 
marile nave carbonifere, pentru a 
fi transportat ulterior cu ajutorul 
unor benzi închise ermetic, până 
la coal dome, rezervoare care au 
cupolă complet sigilate. Ulterior, 
cărbunele este măcinat în mori 
speciale, înainte de a ajunge în 
arzătoarele generatorului de 
vapori. Cantitatea mare de căldură 
eliberată transformă în vapori apa 
care circulă în interiorul țevilor 
centralei. Vaporii la 600°C sunt 
direcționați în conducte mari și 
ajung în turbină, acționând-o, astfel 
energia termică a fluidului este 
transformată în energie mecanică. 

În cele din urmă, la turbină este 
conectat alternatorul unde are 
loc ultima transformare a energiei 
mecanice în energie electrică, care, 
cu ajutorul unui transformator, 
este ridicată cu tensiune la 380 kV 
pentru a fi introdusă în rețeaua 
electrică. Vaporii, după ce au cedat 
o mare parte din energie turbinei, 
sunt direcționați spre condensator 
unde revin în starea lichidă. Cu 
ajutorul unor pompe speciale, 
apa este redirecționată spre 
generatorul de vapori pentru un 
nou ciclu. Fumul eliberat este trimis 
spre coș, abia după ce a trecut prin 
denitrificator, filtrele cu mâneci 
și desulfurator pentru eliminarea 
oxizilor de azot (NOX) și a pulberilor 
de bioxid de sulf (SO2).

Centralele termoelectrice

68% din producția mondială de energie electrică se 
bazează încă pe utilizarea combustibililor. Conform 
IEA – International Energy Agency, în anul 2050 

sursele fosile vor continua să acopere peste 45% din cererea 
totală de energie.

Instalațiile neregenerabile
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În Longyearbyen, reședința insulelor Svalbard în Norvegia, într-o zonă de 
foste mine de cărbune, se află banca mondială de semințe: Global Seed 
Vault. Un lung tunel săpat în muntele înghețat conduce spre 3 camere ce 
pot păstra semințele a 3 milioane de specii diferite ce trăiesc pe Planeta 
noastră, începând de la culturile de bază: orez, grâu, porumb, legume, 
mere, cartofi. Un sistem de refrigerare artificială menține temperatura la 
minus 18oC, însă, în caz de avarii, permafrostul și roca ce înconjoară acest 
cavou improvizat ar putea garanta o răcire naturală constantă între -4 și 
-6oC. O temperatură suficientă pentru a împiedica germinarea și pentru a 
proteja semințele timp de mii de ani.

Svalbard Global Seed Vault se află la 130 de metri deasupra nivelului mării astfel 
încât să-și protejeze comoara specială dacă nivelul mării va crește.

Semințele păstrate în Svalbard Global 
Seed Vault, la 1.200 km de Polul Nord, 
sunt protejate de gheață și rocă și 
sigilate în ambalaje impermeabile din 
aluminiu, închise în recipiente speciale 
ce vor fi deschise doar în cazul epuizării 
semințelor de pe Planeta noastră.

Centralele care folosesc clean 
coal technologies (sau tehnologii 
ale “cărbunelui curat”) urmăresc 
eficiența ciclului de producție 
stabilind o compatibilitate între 
arderea cărbunelui și reducerea 
emisiilor în atmosferă. Într-o instalație 
termoelectrică tradițională doar 38% 
din energia termică eliberată de 
arderea în centrală se transformă în 
energie electrică. Restul de 62% se 
risipește. În centralele pe ”cărbune 
curat” eficiența urcă până la 45% iar 
cantitatea de energie produsă cu 1 
tonă de cărbune crește de la 2.600 
kWh al unei centrale tradiționale 
la 3.300 kWh. Se obține așadar o 
producție cu 27% mai mare din 
aceeași cantitate de cărbune folosit. 
Îmbunătățirea randamentului se 
reflectă și în reducerea emisiilor de 
CO2.

Energy
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Energia în interiorul instalațiilor

STÂLPI DE ÎNALTĂ TENSIUNE COȘ

BARJĂ (CARBONIER)

INSTALAȚIE DE 
CAPTARE ȘI STOCARE 
A CĂRBUNELUI

CICLU VAPORI

Transformator 
principal

Desulfurator

Filtru 
cu mânecă

Denitrificator

Țara noastră folosește cărbune pentru acoperirea a peste 
o treime din necesarul de energie.  

Insulă de putere cu o maximă 
eficiență ajutate de cazane 
ultramoderne și turbine 
inovatoare cu un randament 
excelent.

Sisteme moderne de filtrare 
a noxelor și reducerea 
poluării.

Alternator 
principal

Turbină cu 
aburi

Cazan

Aer

Cărbune

Bandă 
transportoare 
de cărbune 

TRATAREA 
PULBERILOR
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Inovațiile tehnologice ce urmăresc sporirea eficienței 
și reducerea impactului asupra mediului a centralelor 
pe cărbune au în prezent o valoare strategică 
deosebită. Printre acestea se numără CCS, tehnica 
de captare și stocare a dioxidului de carbon: este 
vorba de tehnologii inovatoare ce permit reducerea 
considerabilă a emisiilor de CO2 derivate din marile 
procese industriale (centrale electrice, rafinării sau 
instalații siderurgice). CCS constă în trei acțiuni 
principale: separarea dioxidului de carbon de celelalte 
gaze produse în timpul proceselor de ardere, captarea 
și transportarea până la locurile de stocare, unde CO2 
este stocată în formațiuni geologice (ca zăcăminte 
vechi de petrol și gaz sau pânze freatice saline 
adânci), în mod sigur, timp de sute de ani. Stocarea 
CO2  timp de sute de mii de ani a fost ”experimentată” 
deja de natură în depozitele naturale prezente în 
subsol.

Contribuția CCS în prezent este concretă: în lume 
există mai multe instalații la scară largă în fază activă 
sau de finalizare iar Grupul Enel este printre primele 
din lume ca și competențe, proiecte și colaborări 
internaționale. Printre acestea a inaugurat, la centrala 
Federico II din Brindisi, prima instalație italiană pilot 
pentru testarea fezabilității procesului de captare 
după ardere a CO2 . Instalația pilot, una din primele 
de mărimea sa în Europa și în lume, este capabilă 
să separe de la 2,5 la 8 mii de tone de CO2 pe ani, 
aceeași cantitate de dioxid de carbon absorbită de 
aproximativ 800 de copaci. Enel este de asemenea 
asociatul fondator al GCCSI – Global Carbon 
Capture and Storage Institute, inițiativă a Guvernului 
australian ce prevede peste 20 de proiecte pilot. În 
China a fost demarată faza activă a proiectului pilot 
capabil să capteze 1 milion de tone de CO2 pe an din 
centrala pe cărbune din Tongchuan.

Instalațiile CCS
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Potrivit experților, gazul natural, 
imediat după cărbune, va pune 
în mișcare piața energetică 
mondială din viitor. De ce? 
Datorită disponibilității sale largi, 
impactului scăzut asupra mediului, 
eficienței ridicate a noilor instalații 
cu ciclu combinat gaz-vapori și 
transportării ușoare. Gazul natural 
este transportat la mii de km de 
la zăcăminte la piețele finale prin 
intermediul unor conducte de 
gaz subterane sau amplasate pe 
fundul mării, iar pentru trasee 
mai lungi, pe mare, la bordul unor 
nave speciale denumite metaniere 
în care este stocat sub formă de 
GNL. Navele metaniere, pe lângă 

coca dublă, au rezervoare speciale 
presurizate cu un grad de izolare 
termică deosebit de ridicat. Astfel 
temperatura și presiunea se mențin 
constante. Gazul Natural Lichefiat 
este gazul natural extras din puțuri 
și transformat în lichid prin răcire la 
o temperatură extrem de scăzută: 
la - 162°C gazul natural își schimbă 
starea și devine lichid. În timpul 
acestui proces de transformare 
volumul gazului se reduce de 
600 de ori, permițând - la costuri 
competitive - stocarea și transportul, 
cu condiția să se facă în rezervoare 
speciale criogenice. Odată ajuns la 
destinație, GNL este regazeificat și 
distribuit.

Instalațiile de re-gazeificare

Procesul de regazeificare a GNL aduce temperatura de la -162°C la 0°C eliberând cantități 
mari de ”energie rece” ce poate fi folosită în diferite domenii. Spre exemplu în industriile de 
transformare, conservare și distribuție de produse agricole, carne și pește: frigul poate fi folosit 
pentru menținerea lanțului de frig, pentru refrigerarea sau congelarea alimentelor. Energia 
criogenică este folosită și la producerea de azot lichid utilizat la măcinarea, la temperaturi 
scăzute, a unor produse alimentare cu esențe aromatice foarte volatile: condimente, ierburi 

aromatice, cafea, cacao sau produse uleioase.

Energy
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Enel este prezent în toată 
filiera gazului natural.
• în Rusia produce gaz 

din zăcământul din 
Samburgsky în Siberia;

• administrează 
6 instalații de 
regazeificare;

• a semnat două 
contracte pe douăzeci 
de ani pentru 
furnizarea de GNL din 
Statele Unite cu un 
total de 3 miliarde de 
m3 pe an;

• vinde gaz la 4,5 
milioane de clienți 
finali în lume.

Energia în interiorul instalațiilor
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Centralele termonucleare 
funcționează ca cele 
termoelectrice: vaporii produși 
acționează o turbină conectată 
la un generator de electricitate. 
În acest caz însă, căldura este 
produsă de fisiunea nucleelor 
de uraniu pe care omul le 
extrage din minele diferitor țări 
din lume, dar în primul rând 

din Australia. Procesul are loc în 
reactorul nuclear ce eliberează 
energia sub formă de căldură. 
Există diferite tipuri de reactor 
ce variază în principal în funcție 
de tipul de combustibil (uraniu 
sau plutoniu ”îmbogățite”) și 
de fluid refrigerant (apă, apă 
grea, metal sau gaz) folosite. În 
orice caz, în centralele nucleare 

nu are loc nicio ardere, motiv 
pentru care sunt CO2  free. 
Tehnologiile de avangardă, 
pregătirea specială a personalului 
și, în general, diseminarea unei 
culturi a siguranței nucleare, fac 
din instalațiile nucleare moderne 
niște sisteme sigure, capabile să 
prevină și să gestioneze diverse 
situații.

Centralele nucleare

Reactorul nuclear EPR 
(European Pressurized Water 
Reactor) este unul din cele 

mai avansate din lume. Puterea termică 
este extrasă din reactor cu ajutorul 
apei lichide presurizate ce atinge 
temperaturi de aproximativ 330oC, fără 
a atinge niciodată punctul de fierbere. 
Un proiect extrem de performant 
ce îmbunătățește eficiența acestor 
instalații și sporește siguranța pentru 
om și mediu.

Nu doar accesul la hrană și la energie sunt indispensabile 
pentru dezvoltare și creștere, ci și accesul la apă. Și 
totuși, în lume peste 1 miliard de persoane nu au încă 
apă potabilă. Zonele cele mai afectate sunt cele aride și 
regiunile semiaride din Asia și Africa de Nord. Însă apa 
potabilă precară este o problemă și în insule ca Japonia 

sau Malta. În locurile în care nu poate fi obținută din pânze freatice 
sau cursuri de apă se poate recurge la desalinizarea apei de mare, iar 
pentru acest proces se folosește chiar energia nucleară. Tehnologia este 
consolidată în țări ca India și Japonia, dar și în Kazakistan unde reactorul de 
la Aktau a desalinizat apa din Marea Caspică timp de 27 de ani, furnizând 
populației 80 de milioane de litri de apă pe zi. În Haiti însă, după cutremurul 
din 2010, o mare cantitate de apă potabilă a fost garantată de portavionul 
american cu propulsie nucleară Carl Vinson, ce a sosit în Port-au-Prince cu 
provizii și un spital de campanie.

Energy
&Food
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Energia 
la muncă
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Energia electrică este prezentă 
în toate activitățile noastre. Ne 
permite să ”facem” diverse lucruri 
acasă, la școală, la muncă. Este 
atât de prezentă și în același timp 
invizibilă încât ne este ușor să 
uităm un lucru evident: energia 
trebuie produsă, transportată, 
dar și studiată și îmbunătățită. 
Pe scurt, există persoane care 
prin natura profesiei ”crează 

energia electrică”: cine sunt și 
unde lucrează? De pildă lucrează 
în instalațiile de generare, în 
birouri și se ocupă de vânzarea și 
schimbul de energie, în spațiile de 
producție, alții caută posibilități 
de a o genera și transporta în mod 
eficient, iar unii o folosesc pentru 
a da naștere unor smart cities, 
concepând noi servicii electrice. 
Există de asemenea persoane care 

aplică în mod inovator energia 
electrică în meseriile ”tradiționale” 
creând  noi profesii, idei, start up-
uri care ne anunță un orizont și 
mai vast: de la taximetristul electric 
la administratori de heleștee eco-
eficienți, de la mobility manager 
la proiectantul de interfețe pentru 
domotică, de la energy manager 
la light designer, de la jurnalistul 
științific la tehno-blogger.

Spre un nou mod 
de a lucra

În vara anului 2014 aproximativ 1.200 de muncitori au făcut zilnic cu schimbul pentru a pregăti locația Expoziției 
punând la dispoziție competențe și profesii diferite. Expoziția de la Milano 2015 va găzdui lumea într-un spațiu cu o 
lungime de 2 km și o lățime între 350 și 750 de metri. Aici se va ridica un oraș în adevăratul sens al cuvântului, dotat 

cu toate serviciile și infrastructurile pentru satisfacerea nevoilor a milioane de vizitatori. Un oraș în devenire: tehnicieni, șefi 
de șantier, dulgheri, topografi, instalatori, electricieni, responsabili pentru siguranță...ei sunt adevărații protagoniști. Pentru a 
urmări stadiul de avansare al lucrărilor vizitați site-ul > http://goo.gl/Y3yYuu
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Energia în muncă

Filiera energiei este foarte lungă, și la fiecare nivel 
întâlnim profesii și competențe destul de diferite.
Începem cu producția: explorând centrala 
termoelectrică întâlnim spre exemplu responsabilul 
de centrală, cel care coordonează diferite funcții în 
cadrul instalației și permite ca această ”fabrică” să 
funcționeze în mod coordonat și eficient. De aceea, 
responsabilul de centrală lucrează în strâns contact 
cu șeful de siguranță, cel care are grijă ca toate 
regulile și standardele de siguranță să fie respectate 
în cadrul instalației, atât la nivel de procese, cât și la 
nivel de comportamente individuale, controlând spre 
exemplu ca toți muncitorii și mecanicii specializați și 
persoanele care au acces la instalație să poarte DPI - 
Dispozitive de Protecție Individuală, cum ar fi casca 
sau mănușile.
Între faza de producție și cea de distribuție până 

la utilizarea energiei electrice există o etapă 
intermediară, cea a transmiterii ce permite transferul 
energiei produsă de centralele de producție prin 
intermediul rețelei de transmitere electrică la mare 
distanță și la înaltă tensiune.
De altfel, centralele de producție trebuie să fie mereu 
coordonate cu rețelele de transmitere și de distribuție 
pentru a garanta un echilibru constant între cererea 
instantanee de energie din partea consumatorilor și 
producția energiei respective: 365 de zile pe an, 24 
de ore pe zi. Este vorba despre o muncă de echipă 
indispensabilă pentru serviciul electric. >>>

Profesiile energiei

Printre primele lucrări realizate pe șantierul Expo 
Milano 2015 au fost rețelele instalațiilor. De 
altfel, zona este traversată de o rețea densă și 

invizibilă dar fundamentală pentru desfășurarea întregului 
eveniment. Rețelele găzduiesc instalații pentru distribuția 
și tratarea apei potabile pentru uz igienico-sanitar, irigație, 
climatizarea clădirilor, anti-incendiu, furnizarea de ape 
menajere și ape uzate (din canalizări). Rețelele electrice 
transportă energia electrică furnizată de șapte stații de 
sortare de medie tensiune amplasate în clădiri speciale. 
Deosebit de importante sunt și rețelele pentru instalațiile 
ICT – Information and Communication Technology, ce 
transformă spațiul Expoziției într-un digital smart city al 
viitorului.

Pentru a reface alimentarea electrică în zone afectate de 
calamități naturale, adesea este indispensabilă intervenția 
elicopterelor.
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>>> Liniile de medie și joasă tensiune fac parte din 
rețeaua de distribuție.
În România, reţeaua de transport este organizată 
în 8 zone şi cuprinde aproximativ 9.000 km de 
linii de înaltă tensiune, 78 de staţii electrice şi 138 
de transformatoare. De la producători, adică din 
centrale, energia electrică este transportată prin 
reţele electrice. Bineînţeles, în deplină siguranţă. În 
România, acest rol revine societăţii Transelectrica. 
Distribuţia este însă încredinţată societăţii Electrica.

Tehnicienii specializați în muncă pe șantierul Expoziției trebuie 
să se ocupe și de iluminat: Enel Sole iluminează toate spațiile, 
pietonale și nu numai, cu peste 8.500 de lumini cu LED deosebit 
de eficiente.

Pentru a garanta energie electrică 24 de ore din 24, 
tehnicienii Enel intervin și în cele mai grele condiții. Privește 
fotografiile > http://goo.gl/hLiSVv

Pentru a desfășura fiecare lucrare este nevoie mai întâi 
de studiu. La școală, dar nu numai: ocaziile pentru a 
învăța sunt nenumărate. Enel România, de exemplu, 
a sponsorizat pentru al doilea an consecutiv Festivalul 
Științei de la Arad care, în 2014, a ajuns la cea de-a opta 
ediție. 300 de studenți de la 10 școli au primit chiar și un 
gadget inovator: un stilou capabil să producă energie!

Încă din anul 2005, Enel este cel mai important 
investitor privat din sectorul energiei electrice din 
România. Are circa 2,7 milioane de clienţi, 93.000 km 

de reţea şi aproximativ 3.400 de angajaţi.
Enel România a câștigat Trofeul Electricianului la categoria 
Distribuție în cadrul finalei concursului național care a avut 
loc la Tulcea. Inițiat de Electrica în urmă cu 35 de ani, Trofeul 
Electricianului este una dintre cele mai importante competiții 
profesionale din industria energetică a României. Ediția de 
anul acesta, găzduită de către Electrica și Enel, a adus împreună 
cei mai buni profesioniști ai companiilor mari de distribuţie 
şi mentenanţă din sectorul energiei electrice. Juriul a fost 
format din reprezentanți importanți din sectorul energetic, din 
cadrul companiilor mari care activează pe piață. Pentru fiecare 
specialitate au fost organizate câte trei probe care au testat 
cunoștințele teoretice ale participanților, aptitudinile practice, iar 
ultima probă la care au participat primii cinci concurenți în urma 
clasamentelor rezultate din celelalte două probe a fost susținută 
pe scenă, în fața publicului, și a testat din nou cunoștințele 
teoretice ale participanților. Enel și-a adjudecat Trofeul 
Electricianului pentru Distribuție după ce a obținut cel mai mare 
punctaj la toate probele.
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Energia nu poate fi numai produsă, distribuită și 
vândută: pentru a concepe aplicații noi și servicii în 
pas cu viitorul, energia electrică se studiază în mod 
interdisciplinar și este inovată încontinuu pentru a 
răspunde provocărilor de mediu și celor ale pieței. Din 
acest motiv, Enel investește în cercetare și inovație 
cu o rețea internațională de cercetători și experți în 
toate țările în care compania este prezentă și care se 
concentrează pe diferite medii, cum ar fi:
• dezvoltarea surselor regenerabile de energie, 

cu atenție deosebită asupra celor fotovoltaice 
și termodinamice, energia geotermală, eoliană, 
hidroelectrică, biomasă și energia produsă de 
mare;

• generare “tradițională” pentru sporirea 
eficienței instalațiilor, reducerea emisiilor, dar și 
diagnosticare,  automatizare avansată și sisteme 
noi de generare și de acumulare;

• inovații la rețeaua de distribuție (smart grid);
• dezvoltarea utilizărilor finale ale energiei în temă 

de eficiență energetică, generare distribuită, 
mobilitate electrică.

Chiar și sănătatea și siguranța au un rol important 
de-a lungul întregii filiere a energiei pentru toți 
profesioniștii implicați, începând de la cele mai 
operaționale. 
Atenția la siguranța angajaților, inclusiv cei din 
societățile contractante, este dintotdeauna o 
prioritate pentru Enel, angajată în realizarea 
obiectivului Zero Accidente de muncă.
Abordarea este de tip preventiv și care vizează 
evitarea accidentelor de muncă printr-o promovare 
atentă a culturii științei și a comportamentelor 
responsabile. Acest lucru se concretizează printr-o 
activitate continuă și intensă de formare și de 
sensibilizare destinată atât personalului Enel, 
cât și personalului societăților contractante, prin 
intermediul definirii de reguli comune și omogene în 
tot Grupul și realizarea de intervenții tehnologice și 
structurale.

O cercetare continuă

Energia în muncă
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CE VA INFLUENȚA PIAȚA MUNCII?

Profesiile viitorului
Posibilități și idei

Schimbări demografice, climatice, energetice 
Fenomene precum imigrarea, globalizarea și digitalizarea societăților

MULTE DIN ACESTE MESERII NU EXISTAU ACUM 15 ANI

ÎN CE DOMENII VA FI MAI MULT DE MUNCĂ?

65% din copii 
de la școlile primare 
va desfășura 
o meserie care nu 
există în prezent 

Servicii 
Sanitare 

deoarece crește vârsta 
medie a populației: 

85 de ani în 2040

Green
Economy

deoarece crește cultura 
durabilității mediului 

ITC

deoarece crește 
viața noastră 

digitală și popularea 
Internetului cu date

• Dezvoltator de app
• Data miner
• User experience designer
• Expert în dezvoltarea durabilă
• Expert de cloud computing
• Social media manager
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Vertical farmer 
cultivă plante și flori în orașe, pe clădiri 

Climate controller 
monitorizează sănătatea aerului, a apei,  
a pământului

Upcycle designer 
transformă produsele reziduale în obiecte de design

Re-wilder 
reconstruiește habitatele naturale

Solar technology specialist 
știe tot despre energia solară

Aquaponic fish farmer 
combină agricultura și creșterea animalelor

Urban planner 
proiectează smart cities potrivit pentru oameni și mediu

Semplicity expert 
accelerează și simplifică demersurile,  
sporește productivitatea 

Green chef folosește bio-ingrediente la 0 km  
și imprimante alimentare 3D

Digital architect 
desenează clădiri virtuale 

Consultant pentru bunăstarea 
vârstnicilor  
specializat in terapii holistice

Privacy expert 
protejează datele și informațiile  
personale în rețea

Tele-chirurg 
operează la distanță cu dispozitive  
cum ar fi dronele

Waste data holder 
controlează ca fișierele, codurile,  
prezentările să fie șterse pentru totdeauna

Memory augmentation surgeon  
ajută vârstnicii să își păstreze  
și să-și consolideze memoria

Avatar manager 
are grijă de imaginea noastră virtuală

Gamification designer 
inventează jocuri utile pentru  
persoanele cu patologii 

Media remixer 
neo DJ, mixează audio, video, imagini și 
AR

Body part maker 
reconstruiește în laborator membre  
sau țesuturi umane

Supraveghetor hi-tech 
controlează prin drone acționate  
de la distanță

Nano-medic 
creează micro - instalații  
de monitorizare a sănătății 

Smart-home technician 
ajută la gestionarea tehnologiilor  
inteligente a caselor noastre

GREEN
JOBS

Green jobs sunt acele locuri de muncă 
care contribuie la păstrarea și reabilitarea 

calității mediului, pentru a proteja 
ecosistemele, pentru a reduce consumul 

de resurse prin intermediul inovației, 
eficienței, surselor regenerabile, de 

economisire a energiei.
Pentru ue green jobs reprezintă 20 de 
milioane de locuri de muncă în 2020.

CE VOM FACE?



56

Pe lângă consultanții financiari, informatici, ai 
companiei…în multe țări se diseminează chiar și figura 
consultantului energetic expert în instalații alimentate 
din surse regenerabile și în eficiență energetică. Este 
vorba despre un green job, sau despre o profesie care 
permite producerea de bunuri sau servicii cu tehnici eco 
durabile: ONU estimează că, pentru anul 2020, numărul 
”muncitorilor verzi” din lume va crește la 20 de milioane, 
cu sarcini desfășurate în sectorul eficienței energetice, 
în reciclarea deșeurilor și în dezvoltarea mobilității 
durabilității. Locurile de muncă vor fi directe (proiectare, 
construire și mentenanță) și indirecte (în industriile care 
furnizează componente) și profilele atât diversificate, 
cât și definite: de la inginerii de gestiune la experții legali 
specializați pe această temă, de la tehnicieni instalatori 
la cercetătorii în chimie. La baza tuturor, evident, există 
o pregătire solidă indispensabilă pentru orice provocare 
care dorește să fie abordată și, pe cât posibil, în aceeași 
linie cu cerințele prezente și viitoare ale pieței.

Elif Belgin, o femeie de șaizeci de ani din Istanbul, în 
2013 a învins Science in Action Award, competiție 
științifică creată de Google care acordă un premiu 

unui proiect inovator care tratează o problemă de mediu, 
medicală sau legată de gestiunea resurselor. Proiectul cîștigător 
prevede folosirea de coji de banană pentru producția de masă 
plastică, pentru a înlocui tradiționalul plastic pe bază de petrol 
care cauzează poluarea mediului. Pentru a cunoaște povestea 
sa > http://goo.gl/x1Df3E

Energia pentru 
profesioniștii eficienți 

În fiecare zi se risipesc 
cantități enorme de mâncare. 
Potrivit FAO, în fiecare an, 
se aruncă peste un miliard 
de tone de alimente. 
Răspunderea este a tuturor: 

de la borcanul de iaurt uitat în frigider la cutia 
cea mai cumpărată numai pentru că era la 
ofertă, până la multe produse care nu mai 
pot fi vândute la supermarket pentru că sunt 
expirate. Lanțul englezesc Sainsbury’s a decis, 
în schimb, să confere o a doua viață tuturor 
acelor produse expirate sau stricate care nu 
pot fi destinate băncilor de alimente, și nici nu 
pot fi transformate în mâncare pentru animale: 
punctul de vânzare din Cannock, în Staffordshire, 
va fi alimentat cu energia generată de mâncarea 
destinată de altfel gropilor de gunoi și care 
provine de la toate magazinele din lanț. Datorită 
procesului de digestie anaerobă, alimentele vor 
fi transformate în primul rând în biometan și 
apoi în energie electrică într-o anumită instalație 
de tratare legată la punctul de vânzare printr-un 
cablu lung de 1,5 kilometri.

Energy
&Food
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Auto electricitatea este acum o 
realitate care crește anual: de la 
peste 80 de mii de exemplare 
din 2011 s-a ajuns la 200 de 
mii în 2012 și la 400 de mii în 
2013. Sunt încă cifre mici față 
de cele ale auto tradiționale. 
Astăzi Harley Davidson lucrează 
la prima sa motocicletă electrică, 
un semnal că mobilitatea 
trăiește într-adevăr o revoluție 
care transformă transporturile, 
vehiculele și rețeaua de străzi. 
Nu întâmplător, printre angajați 
se vorbește deja despre 

mobilitate 3.0: inovatoare, 
on demand și personalizată 
cu platforme online, app de 
descărcat și folosit pe toate 
digital device, prețuri tot mai 
accesibile pentru toată lumea. 
O mobilitate care ne permite să 
ne programăm mișcările noastre 
în timp real acoperind distanțe 
tot mai lungi într-un mod tot 
mai durabil și folosind rețele 
integrate de pământ, aer și mare 
(străzi, autostrăzi, căi ferate, căi 
navigabile…) dar și hub, noduri 
și terminale (aeroporturi, stații 

feroviare, porturi, interporturi, 
mijloace publice…). Acest nou 
mod de a ne deplasa folosește 
tehnologii inovatoare și 
devine tot mai eficient, sigur și 
competitiv din punct de vedere 
economic. Punctele de forță 
ale mobilității electrice sunt 
cunoscute în prezent: emisii 
zero, reducerea consumului de 
petrol și economie energetică. 
Și producătorii de automobile 
sunt pe cale să producă modele 
tot mai eficiente și accesibile 
consumatorilor, pe de altă parte 

Realitatea în mișcare: 
e-mobility

Pentru a urma proiectul 
primei Harley electrică
> http://goo.gl/HVqvp7

Potrivit Pocketbook UE cu 
privire la transporturi, un 
cetățean european parcurge 

în medie 13 mii de km pe an, mai exact 
lungimea ecuatorului: ca și cum am 
spune că fiecare dintre noi face ocolul 
pământului în 365 de zile.

LiveWire: așa se numește prima Harley-Davidson cu alimentare electrică. Pentru 
moment este vorba numai de un prototip care se află deja în USA și care va ajunge 
și în Europa. Motocicleta va fi protagonista filmului The Avengers 2 care va avea un 
motor puternic care va ajunge la 100 km/h în 4 secunde și va parcurge 160 km cu un 
plin, ba chiar mai mult, cu o încărcare. Singurul lucru ”nou” cel puțin pentru pasionați: 
inconfundabilul bubuit a devenit o șoaptă.
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Energia transporturilor

companiile electrice contribuie 
la cursă cu dezvoltarea de 
puncte rapide de încărcare, 
interoperabile și răspândite pe 
întreg teritoriul. 
De fapt, în prezent, noul mod de 
a concepe energia și dezvoltarea 
de infrastructuri adecvate de 
încărcare ne permit să încărcăm 
autovehiculul în doar 7 ore, 
pur și simplu conectându-l la 
orice priză domestică de 230 
V. Datorită wallbox - sau a unei 
stații de încărcare fixă în casă 
sau la companie - este posibil 

să încărcați în aproximativ 6 ore 
bateria mijlocului de transport, 
printr-un cablu de curent 
alternativ trifazic. 
Și mai există și stațiile publice 
Fast Recharge, soluția de 
încărcare rapidă (în aproximativ 
30 de minute) de curent 
alternativ dezvoltată de Enel 
și Renault. Flexibilitate și 
durabilitate sunt cuvintele 
cheie ale acestui sistem 
inovator de mobilitate: datorită 
infrastructurilor de încărcare 
publică și privată persoanele 

pot decide unde și când să își 
încarce propriul mijloc electric 
de transport și, în plus, prin 
aplicațiile corespunzătoare, 
pot monitoriza de la distanță 
și în timp real starea bateriei, 
autonomia rămasă și durata 
încărcării. 
Toate acestea, în tot mai multe 
țări, face deja parte din prezentul 
nostru. 
Să încercăm astfel să înțelegem 
mai bine cum funcționează acest 
sistem eficient de mobilitate cu 
un caz concret: Enel Drive.

Interoperabilitatea a două sau a mai multor sisteme, rețele, mijloace, 
aplicații sau componente, pentru schimbul de informații între ele și pentru 
a fi ulterior în măsură să le folosească. În domeniul mobilității electrice, 

interoperabilitatea infrastructurilor de încărcare permite să fie făcut plinul propriului 
autovehicul la stațiile diferiților operatori, cu debitare directă în factură.
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Mobilitatea electrică
Enel Drive: un exemplu corect

Cum se poate încărca?

Unde?

Cum?

POLE STATION
Coloană publică instalată în 

punctele strategice ale orașului

BOX STATION
Infrastructură pe perete 
instalată în garajul casei

E SUFICIENT 
UN CLICK!
www.eneldrive.it

Apropiați cardul 
de dispozitiv 

1
Conectați 

autovehiculul electric 

2
Alegeți cât să încărcați în termeni de 

timp, bani, cantitate de energie

3

Funcționare

GATA, LA DRUM!
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Mobilitatea electrică
Enel Drive: un exemplu corect

ORVIETOROMA FIRENZE

Eficiență

Economie

Avantaje

Reducerea cheltuielilor 
de transport 

-40%

Astăzi aprox
140 km

Până în 2015 aprox. 280 km

Durabilitate eROAMING

Încărcare la 5.000 stații, 
din Sicilia în Laponia, cu 
debitare automată în 

factură indiferent 
de furnizorul ales

DIN SURSE 
REGENERABILE

EUROPA
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Am văzut cum funcționează Enel Drive, sistemul 
inovator pentru mobilitate electrică care se bazează 
pe o rețea de infrastructuri de încărcare inteligentă, 
capabilă să garanteze un serviciu diseminat, eficient 
și ușor de folosit pentru cei care aleg să conducă 
autovehicule electrice și, astfel, să se deplaseze 
într-un mod compatibil cu mediul. Compania 
Enel dezvoltă chiar și alte inițiative pentru a face 
transporturile carbon free. În acest caz cunoaștem 
principalele proiecte și cele mai importante programe 
de mobilitate electrică dezvoltate de Enel împreună 
cu instituțiile publice, societățile, producătorii 
de automobile și asociațiile din teritoriu: de fapt, 
mobilitatea durabilă este un obiectiv care solicită 
sinergia mai multor subiecți.

În Italia, Enel este lider pentru mobilitatea electrică 
deoarece a dezvoltat un sistem de infrastructuri care 
integrează coloanele de slow și fast recharge cu soluțiile 

de control de la distanță bazate pe contorul electric 
al Enel Distribuzione. Acest sistem permite încărcarea 
electrică a automobilului la orice street box, în orice 
oraș, oricare ar fi rețeaua de distribuție.

Rămânând în Italia, la Veneția, de la parteneriatul 
dintre Enel, Primăria, asociația Corila și anumiți 
antreprenori locali din domeniul nautic, a luat naștere 
un serviciu de boat sharing electric care poate fi 
folosit de cetățenii și de turiștii care declină dezvoltarea 
tehnologiilor pentru mobilitatea electrică pentru 
nevoile speciale ale unui oraș acolo unde străzile sunt 
canale și autobuzele sunt bărci care nu acostează la 
stații, ci la debarcader. La Veneția mobilitatea electrică 
pe apă permite reducerea CO2, de zgomot, dar și de 
valuri, temă deosebit de importantă într-un oraș ca 
acesta.

În America Latina. În Chile, în 2012, Chilectra 
(societatea Grupului Enel) a inaugurat primul punct 
public de încărcare din țara municipiului Vitacura. Sunt 
evident electrice chiar și autovehiculele și mijloacele de 
transport public a smart city din Santiago.

Studii de caz de succes

Enel va contribui la modalitatea durabilă a Expo 
Milano 2015 instalând 100 street box de încărcare 
pentru autovehiculele electrice. 
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În Peru, în același an, pe străzile din Lima a călătorit 
primul autovehicul electric din țara înmatriculată și 
produs în serie datorită Edelnor, altă societate din 
Grup.
Chiar și pentru angajații societăților Enel Codensa și 
Gamesa mobilitatea durabilă este un fapt cotidian: 
la Bogota, în Columbia, au la dispoziție autovehicule 
și biciclete electrice pentru a merge la muncă. Este 
cea mai mare flotă ecologică a societății din țară. 
Numerele? Peste 12 mii de călătorii cu bicicleta sau cu 
un autovehicul electric pentru 300 de mii de kilometri 
cu zero emisii, peste 300 de angajați implicați, peste 32 
de tone de emisii de CO2 evitate datorită proiectului.

Enel studiază un street box cu două tipuri de încărcare 
fast la 43 și la 50 kW, pentru a corespunde cu 
diferitele norme adoptate la autovehiculele europene 

și japoneze.

Mobilitatea electrică nu este numai la autovehicule, 
scutere și biciclete, dar și de metrou, un mijloc de 
transport durabil și indispensabil în marile orașe 

urbane. La Lima, capitala Peruului, Grupul Enel participă în 
mod direct la construirea primei linii de metrou.

Cea mai mare flotă ecologică a societății 
din Columbia este cea din societățile 
Grupului Enel Codensa și Gamesa: 
16 autoturisme și 48 de biciclete 
electrice care au fost de un mare succes 
in rândul angajaților.

Energia transporturilor
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Ne gândim că dorim să traversăm un oraș ca Milano, 
la o oră de vârf și mai ales pentru unul din acele 
motive care va face acest oraș o destinație foarte 
populară: vizitarea pavilioanelor Expo 2015. O 
provocare dificilă? Așa pare. 
La Milano sunt așteptate în jur de 1.000 biciclete 
electrice iar numărul lor va crește la 3.500 biciclete 
BikeMi, sistemul de bike sharing deja pe străzi, 
permițând astfel vizitatorilor să ajungă la Expo cu 
ușurință. Sunt prevăzute chiar și 80 de stații noi de 
oprire. Bicicletele vor fi încărcate datorită utilitarelor 
care vor circula de la un punct la altul al orașului 
având baterii încărcate cu energie produsă de 
panouri fotovoltaice. 

Fiecare bicicletă va avea o autonomie de 50 km și 
un nivel minim de încărcare de 20%: sub acest prag 
un software special nu va permite ca bicicleta să 
fie închiriată. Software-ul va semnala în timp real, 
datorită conexiunii wireless, chiar și orice alt tip de 
problemă a bicicletei. 
Obiectivul este de a spori o nouă posibilitate urbană 
durabilă și curată, încercând să favorizeze mai mult 
angajamentul cetățenilor către practici zilnice care 
respectă mediul.

Energie pentru 
a ne deplasa

Una dintre cele mai mare probleme 
energetice ale viitorului va fi 
alimentarea avioanele de linie 
și mijloacele grele de transport, 
fără a recurge în mod exclusiv 
combustibilele fosile și limitând 

recursul la bio - combustibili extrași din așa zisele 
biomase de primă generație (trestie de zahăr, sfeclă, 
sorg, porumb, grâu, orz, orez, soia, floarea soarelui…) 
care sustrag resurse alimentare (dar și numai sol și 
apă) esenţiale pentru populaţia lumii. O soluție ar 
putea veni din uleiul prăjit. Proiectul european Itaka, 
de fapt, experimentează un proces care ar permite 
să transforme reziduurile de ulei în carburant green. 
Problema principală constă în faptul că reziduurile din 
uleiul prăjit nu sunt toate egale și sunt contaminate de 
diferite elemente, de exemplu, grăsimi și proteine care 
variază chiar și în funcție de tipul de ulei uzat. Între 
timp, cu toate acestea, un avion al companiei olandeze 
Klm Royal Dutch Airlines a făcut deja primul zbor 
demonstrativ din Amsterdam la Caraibi cu un amestec 
care conține 20% de bio kerosen.

Energy
&Food
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Energia 
în comunicare
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Suntem în epoca social media și a comunicării 3.0, a 
WiFi, a smartphone-urilor tot mai conectate cu lumea 
care ne înconjoară. Suntem atât de conectați la viața 
digitală, o activitate zilnică destul de condiționată de 
necesitatea de a menține aprinse sau de a încărca 
device-urile noastre și în care energia electrică, care 
le face să funcționeze, este indispensabil pentru a 
interacționa, comunica, studia, lucra, dar chiar pentru 
a alege. De câte ori pentru a decide unde să mergem 
în vacanță consultăm hoteluri, hărți, companii direct 
de la PC? Și cui nu i s-a întâmplat, cel puțin o dată, de 
a compara ofertele și prețurile bunurilor și a serviciilor 
pe Internet înainte de a face achiziții? Astfel, pentru a 
comunica avem nevoie de energie și, în același timp, 
energia electrică pentru a fi produsă, transmisă și folosită 
în mod eficient are nevoie de a fi ”comunicată”: dacă 
nu ar exista o interacțiune continuă între toți actorii 
filierei energiei nu am putea avea certitudinea unei 
furnizări constante și sigure. Noi însuși nu am putea fi 
consumatori activi, informați în mod constant cu privire 
la evoluția obiceiurilor de consum. În această nouă viață 

digitală, care se bazează pe binomul tehnologie și energie 
electrică, sunt conectate nu numai dispozitivele mobile, dar 
și un număr sporit de echipamente: smart TV, coduri de 
bare, aparate electrocasnice, adidași de gimnastică care 
urmează prestațiile noastre, chiar și senzori speciali care 
”aplicați” la vaci permit crescătorilor să țină sub control 
condițiile lor de sănătate și să le monitorizeze mișcările, 
plante care comunică propria nevoie de apă la instalația 
de irigație. Pentru experții din 2008, există pe lume mai 
multe ”lucruri” legate în rețea decât persoane, în 2012 
erau 15 miliarde, în 2020 vor fi 80 de miliarde. Și din 
acest motiv, experții vorbesc de mult timp de Internet of 
Things, sau Internetul lucrurilor, lucruri care comunică 
între ele și cu noi. Astfel, energia electrică nu este numai 
seva vitală care face să funcționeze frigiderele și becurile, 
dar chiar și firul care menține comunicația într-un tot 
unitar.

Digital life

Unul din Media Lab del MIT din Boston a lansat 
Soofa www.soofa.com prima platformă socială 
din lume. Prima sesiune este dotată cu un panou 

fotovoltaic și din două porturi USB care să poată încărca 
smartphone-ul, tableta, calculatorul, toate device-uri digitale 
care ne permit să fim conectați cu lumea.
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Energia în comunicare

Uniunea Europeană participă la Expo Milano 2015 
cu tema: Să cultivăm împreună viitorul Europei 
pentru o lume mai bună. Pâinea, istoria sa și 

formele sale, va fi firul conducător al pavilionului care va 
apărea în interiorul celui italian și care va fi structurat ca o 
Agoră unde să se întâlnească și să vorbească despre rolul 
agriculturii, despre rolul Europei unite și al cetățenilor, de 
includere, cooperare, solidaritate și creșterea respectului 
durabilității pe Terra. Vizitatorii vor fi însoțiți de doi ghizi 
virtuali: agricultorul Alex și cercetătoarea Sylvia care vor fi 
și protagoniștii scurtmetrajului „The golden ear” (Spicul de 
aur), realizat tocmai pentru pavilionul european. Pavilionul va 
găzdui și o serie de evenimente științifice conectate cu Centrul 
Comun de Cercetare al UE, care va fi deschis publicului în 
toate cele 6 luni ale Expo și va fi legat cu un autobuz ce va face 
naveta dintr-o parte într-alta. 

Descoperă Pavilionul UE și povestea Sylviei și a lui 
Alex > http://goo.gl/FhvGjG

În 2012, campania Plantează această factură!, 
creată de Saatchi & Saatchi România pentru Enel 
Energie, care a câștigat un Bronze Lion (Leul de 

bronz), la categoria PR Lions, a avut drept obiectiv generarea 
unei schimbări la nivelul consumatorilor de servicii oferite 
de companie. Plantează această factură! a întărit abordarea 
ecologică a companiei prin încurajarea clienților să adopte 
factura online în detrimentul facturii tradiționale. Ideea 
câștigătoare a campaniei? Imprimarea facturii pe o hârtie 
specială care conține semințe adevărate cu invitația de a 
le planta în pământ pentru a contribui, toți împreună, la o 
planetă verde și durabilă.
Urmărește videoclipul > http://goo.gl/CkeO3J
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Generarea și distribuirea 
electricității prevede sisteme 
industriale, instalații și rețele de o 
extremă complexitate tehnologică 
și de dimensiuni mari. De fapt, 
sistemul de generare electrică 
trebuie să garanteze - în mod sigur, 
coordonat, programat și economic 
din punct de vedere competitiv 
- acoperirea constantă a cererii 
de energie. Este vorba despre un 
sistem foarte bine structurat care 
pune în comunicare sute de mari 
centrale electrice, milioane de 
centrale de generare distribuită 
și de cabine de transformare, 
milioane de km de linii electrice și 
un număr foarte mare de aparate 
electrice și electronice de orice fel. 
Tot sistemul electric este controlat 
de la distanță prin intermediul 
centrelor de control, supravegheate 
24 de ore din 24, pentru care 
este indispensabilă garantarea 
siguranței informatice. De fapt, 
acum tehnologia este parte 

integrată din viața noastră zilnică cu 
nenumărate avantaje, dar și riscuri. 
Discuția despre confidențialitatea 
datelor în operațiile de achiziție 
online, referitoare la folosirea 
social network, sunt numai câteva 
exemple care documentează 
cât a devenit de important așa 
zisa cyber security. Același lucru 
este valabil pentru domeniul 
energetic: dezvoltarea tehnologică 
a introdus avantaje în ceea ce 
privește eficiența, operativitatea 
și mentenanța instalațiilor, 
reducerea costurilor și rapiditatea 
intervențiilor. Dar IDT a introdus 
și riscuri. De fapt, în prezent 
atacurile informatice sunt unul 
dintre principalele elemente critice 
pentru siguranța mondială, dar 
chiar și pentru riscul de sabotaje în 
infrastructurile strategice cum ar 
fi centralele, rețelele electrice și de 
telecomunicație. 
O funcționare necorespunzătoare 
a acestora sau o deteriorare ar 

putea conduce la probleme pentru 
siguranța națională dar și personală 
a cetățenilor. Pentru a asigura 
cyber security este indispensabilă 
o colaborare transversală și din 
acest motiv Enel se implică activ în 
proiecte europene de cercetare. 
De asemenea, în Italia, la Livorno, 
laboratorul de Cyber Security de 
cercetare Enel lucrează pentru a 
crea, pe scară mică, o adevărată 
micro rețea, dotată cu tot ce 
trebuie: sisteme de acumulare 
a energiei, instalații de surse 
regenerabile, consumatori și 
producători. 
Datorită modelului, pot fi simulate 
atacuri informatice și să se înțeleagă 
care este forța reală a sistemelor și a 
protocoalelor standard folosite. 
Apariția tehnologiilor informației 
și a comunicării, nevoia de a 
îmbunătăți permanent calitatea 
serviciilor pentru cetățeni și de 
a permite utilizarea eficientă a 
energiei, răspândirea surselor 

Siguranța informatică
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regenerabile și noile utilizări ale 
energiei electrice, împlică un proces 
de transformare a infrastructurii 
energetice în țările industrializate. 
Azi, suntem martorii unei 
evoluţii care impune un grad de 
adaptabilitate crescut al reţelelor de 
energie electrică spre o mai mare 
flexibilitate, eficiență și fiabilitate. 
Pentru companiile care operează 
în distribuția de energie electrică 
reprezintă o mare provocare, 
provocare pe care Enel a abordat-o 
cu angajamentul său în cercetarea 
și dezvoltarea unor linii electrice 
inteligente (smart grids). 
Datorită a 1.854.172 km de linii 
pe două continente, companiile 
de distribuție ale companiei Enel 
transportă energie electrică în Italia, 
România, în Peninsula Iberică și în 
America latină. În România, Enel 
are responsabilitatea de a furniza 
energie electrică către circa 2,7 
milioane de clienți și de a gestiona 
90.906 km de linii electrice. 

Oriunde s-ar afla, tehnicienii Enel 
desfășoară în fiecare zi activitatea 
de gestiune a utilizatorilor, 
mentenanța rețelei, inspecții, 
reparații sau lucrări de construcție. 
Comunicarea este esențială. Prin 
sistemul WFM – Work Force 
Management, Enel Distribuție a 
pus la dispoziția tehnicienilor săi 
un sistem mobil inovator: în caz 
de situații de urgență, cum ar fi 
defecțiuni la rețea sau calamități 
naturale, echipele aflate pe teren 
pot fi coordonate în mod eficient 
pentru rezolvarea defecțiunilor. 
Este vorba despre un suport care 
simplifică operativitatea zilnică, 
reduce timpurile logistice, accesul 
dublu, chiar și ieșirile goale. Aceste 
avantaje, împreună cu soluția 
intrinsecă Paperless, reprezintă 
chiar și o contribuție la reducerea 
de CO2 și pentru durabilitatea 
mediului. În Brazilia, compania 
Enel a lansat un program inovator 
pentru a asigura un răspuns rapid 

la întreruperile serviciului chiar și 
pe teritoriile mai izolate. Programul 
identifică și formează anumiți 
clienți cheie în comunitatea de 
referință făcându-i capabili să 
identifice problemele elementelor 
structurale ale rețelei. A fost 
prevăzută chiar și o platformă 
de comunicare self-service care 
permite dialogul prin intermediul 
unei video conferințe cu un 
operator și accesul la documentația 
de suport. 
În Peru, Enel promovează folosirea 
tabletei pentru activitățile 
operaționale de mentenanță, 
distribuire și intervenție rapidă la 
rețeaua electrică de tensiune medie 
și joasă. Dispozitivele, dotate cu GPS 
integrat, permit vizualizarea poziției 
geografice exacte a intervenției și 
tehnicienii pot chiar și consulta în 
mod direct problemele tehnice ale 
echipamentelor instalate, istoricul 
defecțiunilor, actualizarea datelor în 
timp real. 

Energia în comunicare
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Fiecare formă de artă vizează 
stabilirea unei sinergii cu cei 
care o admiră. Acest lucru 
este valabil chiar și pentru arta 
contemporană care, mai mult 
decât orice, utilizează energia 
electrică pentru a comunica cu 
spectatorul. Creativitatea este 
energie iar energia electrică în 
artă este motorul inovației și 
instrumentul pentru identificarea 
noilor limbaje și modalități de 
exprimare. Arta contemporană 
are o altă particularitate: iese de la 
muzee și din spațiile de expoziție 
pentru a invada străzile, piețele 

și spațiile publice. Instalațiile 
artistice sunt tot mai interesante, 
cu cât interacționează mai mult 
cu mediul înconjurător, creând 
uimire și schimbare de percepție. 
De fapt, sunt numite instalații 
specifice ale locului instalațiile 
care se inspiră puternic de la 
loc sau de la mediu, natural sau 
arhitectonic, pentru care sunt 
gândite și în care trăiesc. Chiar și 
muzeele și spațiile de expoziție 
urmăresc această tendință: să 
nu mai fie clădiri istorice sau de 
guvern încă de la origini în acest 
scop, ci spații ex-industriale, care 

iau naștere cu o altă funcție și apoi 
se transformă, pentru a se adapta 
noilor forme de expresie. În acest 
sens putem lua în considerare 
chiar și centralele electrice ca și 
locuri de artă. Anumite instalații 
sunt adevărate capodopere de 
arhitectură industrială, toate 
care pot fi vizitate datorită unor 
inițiative ca și Centralele Deschise 
Enel. Altele devin scenariu 
neobișnuit și de mare sugestie 
pentru evenimentele cele mai 
diverse: concerte, lecturi, licitații 
sportive, locații pentru spoturile 
publicitare…

Arta ca formă de comunicare
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Coadă la casă, lume în fața tablourilor, ghiduri, 
ghiduri audio, broșuri și panouri de expunere: uneori 
pentru a te bucura de o expoziție devine o provocare 
obligatorie. Totuși, astăzi, e-reader-ul, tableta și 
smartphone-ul au schimbat percepția noastră asupra 
artei. Tot mai multe expoziții oferă posibilitatea de a 
descărca app pe propriul dispozitiv mobil pentru a 
cunoaște cât mai bine capodoperele prin videoclipuri, 
audio și foto de înaltă rezoluție. De asemenea, tot mai 
răspândite sunt cataloagele de artă în varianta e-book, 
care propun parcursuri de descoperire și posibilitate de 
interacțiune, cum ar fi zoom-ul.

Chiar și vizita la muzeu devine o experiență on 
demand. Printre aplicațiile pentru muzee, recentă 
este ArtGuru, a companiei Veezon: un ghid virtual 
gratuit care recunoaște lucrările în timp real. Este 
suficient să ne apropiem, să încadrăm cu o cameră 
foto pentru a obține pe propriul smartphone numele 
lucrării, informații și un ghid vocal cu toate detaliile. De 
asemenea, folosește un sistem de navigație util pentru 
a însoți vizitatorul din sală în sală, astfel fiecare își va 
putea împărtăși vizita sa, semnalând locația în care se 
află și lucrările cele mai apreciate. Pentru moment app-
ul este disponibil doar pentru muzeul Luvru, din Paris.

Gătitul este o artă, mai ales de când 
imprimanta 3D a ieșit din fab lab a 
makers și a devenit o nouă ustensilă 
super tehnologică de bucătărie. 
Un exemplu? Foodini este prima 
imprimantă 3D numai pentru 

produse alimentare: gătește numai cu ingrediente 
proaspete, fără conservanți sau aditivi deoarece 
ideea este de a stimula persoanele să gătească și să 
urmeze o dietă sănătoasă regăsind chiar și plăcerea 
de a pregăti alimentele împreună. Este suficient să 
introduceți ingredientele în capsulele corespunzătoare, 

fierte sau crude, sărate sau dulci: pentru pregătire, 
chiar și să imprime cina, se va gândi Foodini. Nouă 
nu ne va rămâne decât să aruncăm în oala cu apa 
în care fierb pastele sau raviolii pe care tocmai i-am 
realizat. Și rămânând în temă de paste făinoase, există 
restaurante cu imprimante 3D care permit clienților 
să își imprime propriul fel de pastă personalizat. Va 
fi de ajuns să veniți cu desenul pastei salvat pe USB, 
smartphone sau tabletă pentru a mânca paste sub 
formă de inimi, trandafiri, mașinuțe, bărci sau dinozauri 
și cine știe dacă din aceste feluri nu se nasc noi forme 
de comunicare.

Energy
&Food

Energia pentru 
a descoperi arta 

Din ce sunt făcute aceste forme? 
Polistiren, plastic, hârtie? Din zahăr! 
The sugar lab este proiectul unui 
studiu de arhitectură din Los Angeles 
care folosește imprimanta 3D pentru 
a crea sculpturi (și cuburi) scenografice 
gata să fie admirate și gustate deoarece 
ingredientele folosite sunt 100% 
comestibile.

Pentru a admira sculpturile 
de zahăr hi-tech   
>  http://goo.gl/NqKBkh

Energia în comunicare
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Energia electrică este înainte de 
toate lumină. Pentru iluminarea și 
valorificarea frumuseții locurilor 
în care trăim zilnic, este nevoie de 
un mix între inovație tehnologică 
și sensibilitate artistică, dar și 
respect pentru mediu și eficiență 
energetică. 
Enel a realizat mii de proiecte 
de iluminare de la un capăt al 
Europei și până în în America 
Latină, începând cu anii optzeci 
până în prezent, pentru a 
reda frumusețea originală 
monumentelor, zonelor 
arheologice, grădinilor, piețelor, 
clădirilor istorice. 
De la Atheneul din București, 
clădire simbol al culturii muzicale 
românești,  la Casa dos Bicos, 
sediul Fundației José Saramago 
din Lisabona, la Alcazar din Sivilla. 
De la Ciudad de Luces din Lima, 
în Peru, la 50 clădiri iluminate în 
Chile. Și lista continuă cu Italia: 
bisericile San Francesco (în orașul 
Assisi) și San Marco (din Venezia), 
Necropola din Vatican, Grădinile 
palatului Quirinale (Roma), 
Galeria Burgheză (Roma), Castel 
dell’Ovo, de la Napoli, fără a 
număra spațiile de expoziție și 
evenimente temporare pentru 
ocazii speciale. Și printre acestea 
va fi și Expo Milano 2015.

City of energy este un proiect 
al companiei Enel România ce a 
debutat în 2011 cu un concurs de 
design și o expozitie extraordinară 
de becuri de mari dimensiuni pictate 
de unii dintre cei mai talentați artiști 
graffiti din România. A fost un prim 
pas făcut de compania Enel pentru 
a umple de culoare Bucureștiul. În 
2012, campania a revenit cu o nouă 
provocare pentru tinerii pasionați 
de artă urbană, să se lase inspirați de 
energie și să aprindă orașul în culori. 
Pentru a duce mai departe această 
inițiativă, în 2013 Enel a dedicat cinci 
posturi de transformare diferitelor 
forme și stiluri de artă. Pe 27 
noiembrie 2013, în București, zeci de 
tineri au descoperit energia oraşului 
într-un city tour inedit ce a avut loc 
ca parte din proiectul Enel, City of 
energy. Călătoria a început în faţa 
Ateneului Român şi a avut trei opriri, 
la trei posturi de transformare Enel, 
ce au devenit puncte de atracţie 
turistică pe harta City of energy. 
Prima oprire a fost pe Splaiul 
Independenței, unde artistul urban 
Allan Dalla a dezlănţuit energia pe 
zidurile unui post de transformare 
creând primul anamorphic din 
România. Lucrarea, privită dintr-un 
anumit punct fix, dezvăluie unul 
dintre personajele deja cunoscute 
ale artistului. A doua oprire a fost 

la postul de transformare Enel din 
Titan. Aici, artistul urban Boeme a 
realizat portretele a trei personalităţi 
marcante din istoria electricităţii: 
Benjamin Franklin, Andre Marie 
Ampere şi Michael Faraday. Ultima 
oprire din cadrul evenimentului 
a fost la postul de transformare 
Enel din Pipera. Pe pereţii acestuia 
au putut fi admirate portretele 
lui Graham Bell, Thomas Edison, 
Guglielmo Marconi şi Nikola Tesla. 
La fiecare oprire, participanţii 
la eveniment au primit vederi 
timbrate, ilustrate cu fotografia 
postului de transformare, pe care 
le-au putut trimite prietenilor direct 
în cutiile poştale City of Energy. 
Recent, balerina de renume 
mondial, Andreea Gavriliu, în cadrul 
proiectului “Dancing Bucharest”, 
a dansat în fața punctului de 
transformare din pasajul Pipera, 
pictat cu portretul fizicianului 
Thomas Alva Edison în cadrul 
proiectului City of energy! Suntem 
onorați că artista Andreea Gavriliu 
a ales pentru dansurile sale un 
punct de transformare Enel. Această 
alegere dovedește ca obiectivul 
proiectului City of energy, de 
a reda comunității urbane niște 
elemente fără identitate cum erau 
acele puncte de transformare, a fost 
realizat.

Lumini pentru 
frumusețe 

Special.
The City of Energy

Prin proiectul City of energy, peste 20 
de posturi de transformare ale Enel 
România din București, Constanța și 
Timișoara au fost redate comunității 
drept suport pentru artă urbană, ele 
fiind transformate din simple construcții 
gri în picturi urbane care înfrumusețează 
zonele în care sunt amplasate, dar, în 
același timp, spun și povestea lor. Până 
acum, proiectul a implicat peste 25 
dintre cei mai apreciați artiști urbani ai 
momentului. 

Urmează evenimentul > http://goo.gl/gKXVDg
The City of Energy are chiar și un videoclip > 
http://goo.gl/lhH4v3
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Energia 
în țara noastră 

și în lume 
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Mix-ul energetic reprezintă ansamblul de surse energetice primare (cum ar fi sursele regenerabile, fosilele 
și nuclearul) utilizate pentru producția de energie electrică într-o țară. Pentru a asigura o aprovizionare 
energetică sigură la prețuri competitive și respectând mediul, mixul energetic trebuie să fie echilibrat și 
diferențiat. Trebuie să realizeze un echilibru între resursele de energie cu minime emisii de dixid de carbon 
(CO2 free) și resursele fosile, cum ar fi carbonul, gazul natural și petrolul (în orice caz necesare pentru a susține 
cererea energetică).

Energy mix

Pentru raportul Energy Technology Perspectives 2014 al Agenţiei Internaţionale 
pentru Energie  (International Energy Agency), cererea de energie electrică a sporit 
cu 40% în ultimii 40 de ani și, potrivit previziunilor, procentul de energie electrică va 

crește, până în 2050, până la a deveni un sfert din cererea totală de energie.

American Council for Energy Efficiency Economy a 
întocmit o clasificare a celor 16 economii mondiale 
cu cea mai bună raționalizare energetică. Pe primul 

loc se află Germania care s-a dovedit a fi țara cu cea mai bună 
eficiență energetică din lume. 
Lista completă pe > http://goo.gl/monggy
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Energia în țara noastră și în lume

Consumul de energie este unul dintre principalii 
indicatori ce reflectă dezvoltarea unui stat. Criza 
mondială din ultimi ani a afectat și economia noastră 
de aceea, deși producția de energie electrică este în 
creștere, consumul intern scade anual.
Datele Institutului Național de Statistică relevă o 
scădere a consumului final de energie electrică 
în economia națională. Acesta a fost de 49246,0 
milioane KWh, cu 1,9% mai mic față de anul 2013.
 Iluminatul public a inregistrat și el o scădere cu 
21,2%, iar consumul populatiei a scăzut cu 0,6%, 
comparativ cu anul 2013 (când, de asemenea, era mai 
scăzut față de 2012).
Paradoxal, producția de curent este în continuă 
crestere, fie ca vorbim de termocentrale, 
hidrocentrale, eoliene sau panouri fotovoltaice. 
Evident, România exportă toată această energie în 
plus. Exportul de energie electrică a fost de 8189,6 
milioane KWh în creștere cu 5723,7 milioane KWh.
Creșterea resursei de energie electrică s-a datorat în 
principal creșterii producției, cu 4377,3 milioane KWh 
(+7,4%).
Producția din termocentrale a fost de 26592,7 
milioane KWh, în scădere cu 442,2 milioane Kwh față 
de 2013 (-1,6%).
Producția din hidrocentrale a fost de 18997,5 
milioane KWh în creștere cu 3853,0 milioane kWh 
(+25,4%), iar cea din centralele nuclearo-electrice 
a fost de 11675,6 milioane KWh în creștere cu 57,2 
milioane kWh (+0,5%).
Producția din centralele electrice eoliene, în anul 
2014, a fost de 4723,6 milioane KWh, în creștere cu 
34,4 milioane KWh, iar energia solară, produsă în 
instalații fotovoltaice, a fost de 1295,3 milioane KWh, 
în crestere cu 874,9 milioane Kwh, față de anul 2013.

Consumul propriu tehnologic în retele și stații de 
transformare a fost de 6549,7 milioane Kwh, în 
scădere cu 138,4 milioane KWh, respectiv cu 2,1%.

Resursele de energie din 
țara noastră, în anul 2014

Chiar și România va fi prezentă la EXPO 2015 unde 
va aduce esența spiritului național și capacitatea 
de a trăi în armonie cu natura îmbinând 

biodiversitatea, agricultura, tradiția, folclorul, ospitalitatea.
Pavilionul român va fi structurat pe două nivele: parterul 
este dedicat contemporaneității și primul etaj va fi dedicat 
tradiției. De fapt, la Expo Milano 2015, România va 
reconstruit o locuință tipică a satelor, o casă tradițională, 
cu acoperișul caracteristic din paie. Simbolul unificator 
al experienței este Lia (Ciocârlia), personajul folclorului 
român care,  jucat de actori sau prezent ca o hologramă, 
transmite vizual și acustic mesajul de fuziune între tradiție și 
contemporaneitate în mijlocul naturii.
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Reelaborarea datelor de către: BP, Statistical Review Of World Energy 2014, IEA, Key World Energy Statistics 2014, TERNA, Date Statistice cu privire la energia electrică în Italia - 
2013. Datele sunt aproximative.

*Include: Azerbaidjan, Kazakhistan, Rusia, Turcia, Turkmenistan, Uzbekistan.
** Include: Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonezia, Japonia, Malaysia, Noua Zeelandă, Pakistan, Filipine, Singapore, Coreea de Sud, Taiwan, Tailanda, Vietnam și altele.
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Energia lumii
Consumuri și producție 

Energia electrică este motorul care 
contribuie la creșterea economică 
și socială din fiecare țară, deoarece 
permite începerea oricărei 
producții industriale și agricole și 
dezvoltarea unui sistem lucrativ, 
sanitar, educativ și informativ 
eficient. Dar chiar şi astăzi 1,3 
miliarde de persoane, diferite 
de noi, nu au acces la energie. 
Asigurarea accesului la electricitate 
înseamnă garantarea a ceva în 
plus față de simpla furnizare a unui 
serviciu: echivalează cu crearea 
de condiții pentru dezvoltarea 
persoanei și a comunității. Tocmai 
din acest motiv este fundamental 
ca accesul să fie global, dar chiar 
și competitiv și cu costuri reduse, 
sigure și fiabile în timp și, acolo 
unde este posibil, în numele 
durabilității, eficienței și respectării 
mediului. Din acest motiv, ONU 

a lansat Sustainable Energy 
for All, inițiativa care dorește să 
aducă tuturor accesul la energia 
electrică durabilă până în 2030. 
Primul forum anual al inițiativei 
s-a dezvoltat la sediul ONU în 
iunie 2014 pentru a consolida 
angajamentul, chiar și prin 
intermediul noilor investiții. Printre 
obiective:
• garantarea accesului universal 

la serviciile energetice 
moderne;

• dublarea ratei mondiale de 
eficiență energetică;

• dublarea ratei procentelor 
regenerabile în mixul global.

Chiar și Enel își oferă propria 
contribuție pentru a duce energia 
acolo unde nu există încă, 
dezvoltând, tocmai cu Națiunile 
Unite, programul ENabling 
ELectricity. Inițiativa se adresează 

persoanelor care trăiesc în 
zone izolate și în comunitățile 
defavorizate din zonele periferice 
din marile metropole și din zonele 
rurale și prevede 3 zone de 
intervenție:
1. proiecte pentru a înlesni 

accesul la energie electrică 
prin intermediul noilor 
tehnologii de generare 
distribuită și infrastructuri de 
rețea;

2. soluții pentru a îndepărta 
barierele economice de acces 
la electricitate în comunitățile 
defavorizate din America 
Latină;

3. programe de formare pentru 
a consolida capacitățile 
personale ale populației rurale 
prin intermeidul împărtășirii 
de competențe specifice în 
domeniul energetic. >>>

Un drept pentru toți

Pentru a urmări inițiativa ONU 
Sustainable Energy for All 
> http://goo.gl/1ysr5S

TOB este soluția de locuit, independentă, ușor de montat și de transportat 
datorită dimensiunilor și greutăților reduse, care integrează module fotovoltaice 
pentru a produce energie electrică acolo unde nu este și sisteme de acumulare 
pentru a o face disponibilă în momentele de necesitate. Este flexibilă datorită 
componentelor modulare care permit o asamblare ușoară în diferite forme în 
funcție de necesitățile celui care îl folosește.

Energia în țara noastră și în lume
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>>> Cum să transportăm energia? 
Iată un exemplu concret. Urmând 
modelul conceput în India de 
ONG Barefoot College, Enel 
Green Power formează femei din 
satele rurale din America Latină 
făcându-le să devină “ingineri 
solari” care să poată instala și 

menține în autonomie instalații 
fotovoltaice mici. 
După formare, femeile revin 
în satele lor acolo unde își 
desfășoară activitatea învățată, 
formând alte femei și exportând 
modelul în satele învecinate. 
În 2013 au fost implicate 17 

femei semi analfabete, care 
provin din satele sărace și fără 
acces la electricitate, din Mexic, 
Panama, Columbia și Brazilia, 
care se adaugă la cele 16 deja 
formate anterior și care provin din 
Guatemala, Chile, Peru, Columbia 
eși El Salvador.

A aduce energia tuturor înseamnă chiar și a o aduce în locurile la care se 
ajunge greu: cum au făcut, în Italia, tehnicienii Enel care au reabilitat instalația 
fotovoltaică din refugiul Franchetti, situat pe un vârf de stâncă de pe muntele 
Gran Sasso la peste 2.400 metri altitudine.

Energia pentru 
a exista

În orice context 
durabilitatea 
activităților umane 
este o prioritate 
pentru a asigura 
un viitor planetei 

noastre. Acest lucru este valabil chiar și 
pentru alimentare: în fiecare an, peste 
30% din producția totală destinată 
consumului este risipită, printre 
pierderi alimentare care survin de-a 
lungul filierei, reziduuri din producție 
și risipire domestică. Evitarea risipei ar 
permite chiar și reducerea impactului 
asupra resurselor și încălzirea globală. 
La pierderea mâncării în sens strict, 
se adaugă, de fapt, risipirea apei, a 
pământului, energiei, a muncii și capital 
folosite pentru a produce elementele 
care ajung la groapa de gunoi, în afară 
de emisiile de gaz cu efect de seră 
cauzate de toată procedura. Câteva 
date? În fiecare an consumatorii 
din țările industrializate risipesc 222 
milioane de tone de mâncare, cantitate 
egală cu mâncarea produsă în Africa 
Subsahariană (230 de milioane de 
tone). În Europa și în Nordul Americii, 
fiecare consumator aruncă între 95 și 
115 kg de mâncare în fiecare an.

Energy
&Food
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Energia 
viitorului
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Să încercăm acum să ne imaginăm viața noastră în 
viitor. Potrivit părerilor diferiților experți, strânse în 
raportul 15 Theses about the Digital Future della Pew 
Research, peste 25 de ani vom trăi într-o lume super 
conectată, caracterizată de prezența indispensabilă a 
energiei electrice. O lume în care toate obiectele care 
ne stau la dispoziție vor fi conectate între ele (va fi 
lumea Internetului lucrurilor) permițând persoanelor 
să împărtășească imagini, experiențe și informații 
în timp real, datorită datelor prezente în cloud. O 
lume puternic condiționată de realitatea sporită, 
controlată de nenumărate impulsuri și dominată de 
tehnologii tot mai hi-tech, micro, smart și personale, 
chiar și implantate sub piele. Provocarea pentru toți 
este de a face acest lucru în viitor cu o mai mare 

durabilitate și o gestiunare egală a tuturor resurselor, 
de la cele energetice la cele de apă și de alimentare. 
În 2015 dezvoltarea tehnologică legată de tema 
alimentării a avut de fapt un atât de mare interes: 
știință, energie și tehnologie pentru a respecta mediul 
și biodiversitatea sa, protejând calitatea și siguranța 
mâncării. Energie chiar și pentru a inova, datorită 
noilor aplicații energetice și digitale, și pentru a 
îmbunătăți caracteristicile nutritive ale produselor, 
păstrarea acestora și distribuirea. Tehnologie care 
servește pentru a reduce sau pentru a gestiona mai 
bine risipa alimentară, cu packaging care pot schimba 
culoarea în funcție de prospețimea mâncării, sisteme 
de control a temperaturii frigiderului sau planificarea 
cumpărăturilor.

Un viitor 
tot mai apropiat 
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Energia viitorului

Călătoria până aici

În casă, am explorat noile frontiere ale 
eficienței energetice și am aflat cât este de utilă 
domotica pentru a gestiona în mod inteligent 
consumul și pentru a personaliza dispozitivele și 
aparatele electrocasnice pe care le folosim în fiecare zi. 
Am descoperit chiar și cum să ne transformăm în 
prosumer datorită instalării de mini instalații care 
produc energie electrică green.

În oraș am văzut câte lucruri se pot schimba 
trecând de la rețelele electrice tradiționale la cele 
smart. Am descoperit că chiar și sistemele de iluminare 
publică evoluează, cu scopul de a garanta o mai mare 
siguranță cetățeanului și o îmbunătățire a calității 
vieții urbane. Am fost chiar și în plimbare în lume 
pentru a vizita smart cities, orașe mai locuibile, 
durabile, silențioase, verzi în care mobilitatea este 
electrică.

La instalațiile cu surse regenerabile și la 
centralele cu combustibili fosili, am descoperit locurile 
din care provine energia. Am privit și în viitor: de la 
instalații hibride la experimente de surse alternative 
cum ar fi valurile mării, trecând la soluțiile care fac tot 
mai durabile tehnologiile de producție electrică.

În lumea muncii am întâlnit profesiile energiei: 
cele mai inovatoare legate de evoluția continuă a 
filierei și a pieței electrice și cele tradiționale care pot fi 
reînnoite și făcute mai eficiente datorită utilizării 
originale și durabile a energiei electrice

În transporturi, ne-am urcat la bordul 
autovehiculului și a altor autovehicule electrice pentru 
a înțelege cum funcționează noile sisteme urbane de 

mobilitate: durabile, comode, silențioase, tot mai 
competitive din punct de vedere al prețului și, mai 
ales, servite ca o infrastructură de încărcare tot mai 
rapidă de folosit și răspândită pe teritoriu.

În comunicare și în artă, ne-am documentat 
cu privire la noile forme digitale de împărtășire a 
conținuturilor, a imaginilor și a emoțiilor, oprindu-ne 
chiar și asupra sistemelor de siguranță informatică 
care sunt acum indispensabile pentru a proteja datele 
și informațiile pe care le trimitem online. Am 
redescoperit chiar și lumina: aceea a lucrărilor de artă 
și aceea care se transformă în instalații artistice care 
trebuie admirate și experimentate.

În țara noastră și în lume, am înțeles cât este 
de strategică energia pentru fiecare țară și știm să 
răspundem la întrebarea: ce este mixul energetic? 
Avem clare în minte următoarele obiective și 
angajamente naționale și internaționale pe care 
trebuie să le realizăm, începând de la climate strategy 
și de la necesitatea de a aduce energia electrică acolo 
unde nu este încă. Deoarece o distribuire egală a 
energiei, așa cum este cea a resurselor alimentare, 
este baza pe care să programăm viitorul.

Și este deja viitorul: al nostru și al planetei 
noastre. O zi de mâine cu idei noi și creative, de 
aplicații care îmbunătățesc condițiile de viață și de 
mediu. O altă zi în care energia aplicată cercetării va 
face diferența. Vom descoperi cum făcând patru pași 
în anumite medii transversale, în care energia electrică 
este fundamentală ca motor de inovație și permite 
experimentarea și dezvoltarea de noi frontiere a vieții 
noastre.
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Energia 3.0

Sunt multe medii care experimentează aplicații inedite ale energiei electrice. Să descoperim câteva.

Energia i-a fost indispensabilă lui Fabien Cousteau pentru a 
alimenta laboratorul său submarin Aquarius. Proiectat cu 
Universitatea din Miami, a permis exploratorului să trăiască la 
20 de metri sub apă timp de 31 de zile. Obiectivul? Culegerea 
de date cu privire la poluarea oceanelor, la schimbările 
climatice și la impactul acestora asupra faunei și florei și 
pentru a face experimente la reciful de corali. Laboratorul 
este dotat cu conforturi esențiale, dar foarte utile: apă caldă, 
o mini bucătărie cu microunde și frigider, aer condiționat, 
computer și sisteme wireless care leagă laboratorul la baza 
de la pământ și la toată lumea, astfel încât, în timpul petrecut 
sub ocean, Cousteau a făcut conexiuni Skype și interviuri 
video cu școlile pentru a explica Mission 31.

Ce mai faci? Și dacă ți-ar răspunde plantele noastre? Cu 
Flower Power a lui Parrot este posibil: pe de o parte există 
un senzor Bluetooth introdus în vas care monitorizează 
umiditatea terenului, îngrășământul, temperatura și 
intensitatea luminii, pe de altă parte un app pe smartphone 
care ne comunică datele colectate. Astfel plantele ne spun de 
ce au nevoie. Și cu o bază de date de peste 6.000 de vegetale 
din toată lumea, degetul mare verde hi - tech este pentru toți 
și frumusețea naturii este la ea acasă.

Înainte de 2050, potrivit ONU, populația mondială va ajunge 
la 9 miliarde de persoane. Cum și unde să cultivăm mâncare 
suficientă pentru toți? La cerere încearcă să răspundă la 
experimentul în curs între Universitatea Bicocca din Milano 
și start up londonez X-Crop fondat de cercetătorul Idrees 
Rasouli care a brevetat Sealeaf, sistemul de agricultură 
hidroponică care poate pluti pe mare datorită plutelor 
futuriste ancorate sub coastă. Câmpurile plutitoare sunt 
modulare, se alimentează cu energie solară și căldură de la 
mare și strâng apa de ploaie.
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Kitchen Nano Garden, 
proiectate Hyundai, ne vor 
aduce în bucătăriile noastre 
grădini verticale care ne vor 
permite să avem legume 
mereu proaspete și culese 
recent. După cum s-a afirmat, 
datorită hidroculturii nu va 
mai fi de folos nici pământul 
deoarece plantele vor crește 
fără sol udate cu soluții 
nutritive corespunzătoare. 
Vom deveni țărani, dar cu 
spiritul hi-tech: noile grădini 
vor putea fi controlate de la 
distanță și vom putea chiar și 
regla nivelul de iluminare și de 
apă influențând astfel nivelul 
de creștere al alimentelor. În 
plus, în interior, este prevăzut 
un sistem de purificare a 
aerului capabil să elimine 
mirosurile.

Energy
&Food

Sunt zece mii de tone de alge produse în fiecare an în lume. O mare parte este 
folosită în industria cosmetică și alimentară. Chiar și algele au putere energetică 
interesantă, mai ales într-un nou sector de aplicație: construcția. Posibil? Desigur, 

ba chiar deja făcut. Prima casă a fost deja inaugurată la Wilhelmsburg, în Germania, un 
cartier din Hamburg. Fațada clădirii de 5 etaje este acoperită de panouri verticale care 
conțin alge. Vara, când se reproduc, fac umbră clădirii și reduc consumul de energie 
electrică pentru aerul condiționat, de asemenea cele în exces sunt folosite ca biomasă 
pentru a produce energie. Plecând de la casa germană de alge și de la alte experiențe 
realizate în câteva orașe din lume, o echipă de arhitecți și biologi din Torino, Londra ș 
Firenze au în proiect să acopere o parte din Future Food District din Expo 2015 cu Urban 
Algae Canopy. Este vorba de un fel de cort, în care vor crește alge care absorb CO2, produc 
oxigen și eliberează chiar și o serie de molecule: trigliceride de folosit pentru a produce 
biodiesel, dar și carotenoide și acizi grași omega-3 în lanț lung cu proprietăți nutraceutice, 
din care să se sintetizeze alimente care au și rolul de medicamente. În mod normal 
acoperire Future Food District va produce oxigen așa cum ar face o pădure de patru 
hectare și va furniza 150 de kg de biomasă pe zi.

Energia viitorului



147 
participanți 

oficiali

144 
țări

UE ONU FAO CERN

PROGRAM

PROVOCAREA

DATE

CINE ESTE

LA MASĂ

Cum să sporim 
siguranța alimentară?

Cum să protejăm 
biodiversitatea 
planetei?

Cum să asigurăm mâncare 
și apă pentru toți?

Milano 2015
Hrănirea planetei, Energia pentru viață

21 MILIOANE de vizitatori așteptați

STICLE DE APĂ pe zi: 
până la 500.000

FELURI DE MÂNCARE ȘI BĂUTURI pe zi: 
până la 430 tone

MESE SERVITE ÎN TOTAL: 
26 milioane

în fiecare zi vor intra
de la 130.000 la 250.000

vizitatori

vor intra 10.000 persoane  
pentru a aranja, a face 
curățenie, a demonta, a pregăti

De la 10 la 23

De la ora 23

vor veni până la 850 
camioane cu provizii 

și vor ieși camioanele cu 
deșeuri: 
până la 130 de tone.

Surse: www.expo2015.org, milano.corriere.it, 
www.expo2015.assolombarda.it

184
ZILE

 LUNI MAI OCTOMBRIE
6 1 31



LOCUL EXPOZIȚIEI

BILETE

Pentru a le cumpăra: 
www.expo2015.org/en/tickets

6,5 milioane de bilete vândute   
deja unor Tour Operator din întreaga lume!

SIGURANȚĂ 24 DE ORE DIN 24

Compania Enel este Smart Energy & Lighting 
Solutions Partner al evenimentului!

Ca Partener Global Oficial al evenimentului, Enel va instala o rețea smart 
în pavilionul evenimentului pentru a optimiza distribuția de energie în zona 
expoziției și pentru a oferi vizitatorilor oportunitatea de a observa și de a 
învăța despre aceasta: o contribuție cu zero emisii pentru un eveniment 
internațional foarte important. 

Incepând cu 1 Mai, ziua oficială de deschidere a Expo 2015, Enel va 
demonstra capabilitățile tehnologiilor avansate, transformând Orașele Smart 
în realitate, atât în Italia, cât și în alte țări în care operează: un adevărat model 
pentru viitor. Se estimează că, până în 2030, o mare parte din populație va 
trăi în zone urbane: rețelele smart sunt astfel mijloacele prin care vom putea 
asigura o dezvoltare sustenabilă și eficientă a orașelor. Acestea vor permite 
un management integrat al mixului de energie, al distribuției generate din 

surse regenerabile, al controlului rețelei, al luminatului public și al rețelelor 
de încărcare pentru vehicule electrice. Enel va aduce, la Expo 2015, 100 
de substații de voltaj mediu, 8.500 de LED-uri, un sistem de control pentru 
managementul celor șapte cabine principale, 14 cabine secundare controlate 
de la distanță, un sistem de stocare, 30 de stații de încărcare pentru vehicule 
electrice, 70 de stații externe, și un sistem de Management al Energiei 
pentru pavilioane care va controla sarcina, va optimiza fluxul de energie, va 
integra sursele de energie regenerabilă, va stoca energia și va administra 
luminile. Enel va oferi o serie de servicii modulare pentru țările prezente la 
expoziție, care vor deservi mai multe scopuri, inclusiv vor măsura impactul 
fiecărui pavilion asupra mediului. În showroom-ul Enel, care va fi conectat la 
rețeua de control și la stațiile mobile electrice, vizitatorii vor putea să învețe 
cum fluxurile de energie călătoresc prin rețeaua smart.

9 PAVILIOANE COLECTIVE1,1 MILIOANE DE m2

5 ZONE TEMATICE

Zone uscate

Insule, mare și mâncare

Orez

Pavilionul Zero

Future Food District

Children Park

Parcul Biodiversității

Arts&Foods

Cacao

Cafea

Fructe și Legume

Condimente

Bio-Mediteranean 
Sănătate, frumusețe și armonie 

Cereale și tuberculi

90%
în zona MilanoCa

rd
o

Decumano

10%
în localitatea 

RHO

200.000 m2

spații verzi

53 pavilioane
SELF BUILT

11+ din Shangai

1 pavilion
ONG ȘI 

ASOCIAȚII

3 pavilioane
CORPORATE 

PENTRU COMPANII

12.000
copaci

CELE MAI MARI PAVILIOANE > 4.000 m2

Arabia Saudită Rusia

Brazilia Germania

China Japonia

Emiratele Arabe Unite Elveția

Italia    23.700 m2

PESTE 450 ARHITECȚI 
pentru amenajarea standurilor

108 DISPOZITIVE CU RAZE X   
pentru verificarea genților



86

Energie pentru  
a învinge
Și iată-ne și la ultima provocare, o provocare deschisă, 
care poate fi câștigată. Noul concurs PlayEnergy face 
apel, de fapt, la toți copiii, la profesorii acestora și la 
familiile elevilor pentru a intra în joc și pentru a inventa 
energia care va ilumina și va face viitorul să se miște. Și 
atunci… care este lucrul cel mai eficient, nou, util, 
inovator, care se poate face cu energia electrică?
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Energia viitorului
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Proiect
Enel
La Fabbrica

Concept design
Aleteia Communication

Paper Artist
Piccoli Dettagli per Aleteia

Tipărire
Drag Media Production Srl
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Împreună cu 

Centrul de Coordonare PlayEnergy

Vă amintim că proiectul/proiectele trebuie trimise, până la data 
de  30 iunie 2015, prin poştă, la una din adresele: 

Centrul de Coordonare PlayEnergy, 
Bulevardul Ion Mihalache nr.41/43, corp A, sector 1, 

Bucureşti (pentru proiectele din Bucureşti /Ilfov /Giurgiu), 
Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 65/71, cod poștal 310169, 

Arad (pentru zona Banat), 
respectiv Str. Nicolae Iorga, nr. 89A, cod poștal 900587, 

Constanţa (pentru proiectele din zona Dobrogea).

Proiectele în format electronic (prezentări în power point, filmulețe, etc.) 
pot fi trimise pe e-mail la una din adresele: 

vnita@lafabbricaedu.eu  
(pentru profesorii din Bucureşti /Ilfov /Giurgiu - către prof. Veronica Niță), 

crus@lafabbricaedu.eu 
(pentru profesorii din Banat - către prof. Carmen Rus),  

adoicescu@lafabbricaedu.eu 
(pentru profesorii din Dobrogea - către prof. Angela Doicescu). 

Pentru informații suplimentare puteți scrie un e-mail coordonatoarei 
PlayEnergy din zona dumneavoastră, puteți trimite un fax la 037 287 33 42 
sau să transmiteți o solicitare la adresa de e-mail playenergy.ro@enel.com. 

Site-ul concursului: playenergy.enel.com


