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Pune-ţi energia în mişcare
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De peste 13 ani lucrăm pentru a aduce energia electrică, inovația și progresul în casele și
viețile tuturor oamenilor. Facem acest lucru urmărind în mod constant viitorul, cu activități
variind de la distribuția până la furnizarea producției de energie electrică exclusiv din surse
regenerabile în cele trei regiuni: Muntenia Sud, Banat și Dobrogea. Cu Enel Energie și
Enel Energie Muntenia furnizăm atât energie electrică și gaze naturale, cât și servicii
cu valoare adăugată, în timp ce cu E-Distribuție gestionăm peste 90.000 km de rețele
electrice cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciului de distribuție.
Împreună am transformat modul în care gândim și consumăm energia: am devenit
mai informați, mai conștienți, mai activi. Astăzi știm cum să alegem electricitatea pe care
vrem să o folosim și cum să o folosim.
Acum ne așteaptă și alte provocări: trebuie să găsim noi căi și soluții noi pentru a face
lumea noastră tot mai sustenabilă. Pentru a reuși, avem nevoie de colaborare la
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fiecare nivel: avem nevoie de o abordare open power, deschisă și transparentă, prin
care să putem împărtăși și dezvolta idei cu privire la principalele probleme globale, cum ar
fi eficiența energetică, accesul la energie, schimbările climatice sau calitatea vieții în orașe.
Rețelele electrice inteligente, sursele regenerabile, sistemele de automatizare a locuinței,
contoarele electrice din ce în ce mai inteligente, mobilitatea electrică, reprezintă o parte
dintre soluțiile la cheie pentru îmbunătățirea calității vieții și protejarea planetei noastre
există deja, dar avem nevoie și de altele.
De aceea, este indispensabilă contribuția școlilor și a generațiilor noi. Prin urmare,
ne îndreptăm spre profesori ca dumneavoastră: împreună putem da putere ideilor
și curiozității copiilor și tinerilor, putem să-i stimulăm să îşi descopere și să-și
folosească toată energia pozitivă, pentru a schimba prezentul și a construi un viitor
mai participativ, deschis și sustenabil. Un viitor bazat pe utilizarea creativă și inteligentă a
resurselor pe care le avem la dispoziție, începând cu energia electrică.
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Proiectul
PlayEnergy este inițiativa pe care Enel o dedică școlilor pentru a construi alături de copii, un
viitor mai sustenabil, inovator și deschis tuturor. Un viitor bazat pe cunoaștere și pe utilizarea
inteligentă și creativă a energiei.
Inițiativa se concretizează într-un traseu didactic și într-un concurs care provoacă elevii în a-și
folosi toată energia și imaginația pe care o au pentru a îmbunătăți lumea care ne înconjoară.

Traseul
PlayEnergy le povestește elevilor despre energia de azi, aceea care transformă și îmbunătățește
viața noastră de zi cu zi.
Traseul are 5 etape: elevii pleacă din casă pentru a descoperi tehnologiile pe care energia le
activează, pentru a face viața de zi cu zi tot mai eficientă.
De la case se va trece la străzi și la orașe: aici, clasa va putea să cunoască de aproape avantajele
mobilității electrice și posibilitățile oferite de smart city și noile rețele electrice inteligente.
După o incursiune în sursele de energie și centrale electrice, elevii ajung la marile provocări care
privesc lumea întreagă, fiind puşi faţă în faţă cu soluțiile și provocările energetice actuale.
Pe traseu, se va vorbi despre Internet of Things, eficiența energetică, sustenabilitatea mediului,
schimbările climatice, mixul energetic, accesibilitatea resurselor, Obiectivele Globale ONU și
multe altele.

Concursul
Noua provocare PlayEnergy oferă spațiu elevilor și îi stimulează să caute și să propună idei și
proiecte pentru a îmbunătăți realitatea care ne înconjoară aplicând energia într-un mod creativ
și inovator. Clasele se pot inspira direct din exemplele regăsite în cele 5 etape ale traseului și pot
utiliza ideile operaționale sugerate.

Portalul
Ținând pasul cu o lume din ce în ce mai digitală și conectată și cu o educație din ce în ce mai
interactivă și deschisă, PlayEnergy are prezenţă şi în mediul online prin portalul internațional
playenergy.enel.com, din ce în ce mai bogat în informații interesante, care aşteaptă să fie
împărtăşite şi cu alţii.
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Instrumentele Kit-Ului
PlayEnergy pune la dispoziția claselor o serie de instrumente și servicii complet
gratuite, gata de utilizare, create pentru a răspunde nevoilor de muncă și de studiu
ale profesorilor și elevilor. Proiectul include kitul de materiale, lecțiile online, concursul,
asistența coordonatorilor didactici, precum şi alte oportunităţi de învăţare pe parcursul
anului.
Ghidul profesorului propune 5 trasee tematice și multe infografice care îi vor determina
pe profesori și pe studenți să descopere modul în care energia ne transformă și ne
îmbunătățește viața. Conținutul este îmbogățit de curiozități, date și linkuri pentru informații
suplimentare. Structura simplă și eficientă a Ghidului, permite fiecărui profesor să aleagă
care și câte trasee tematice să dezvolte, în conformitate cu programul didactic și timpul
disponibil.
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Energia este:
E-HOME. Pentru a afla mai multe despre inovațiile și alegerile care ne ajută să trăim în
casele noastre într-un mod mai inteligent, mai activ, mai conștient și mai durabil;
E-MOBILITY. Pentru a descoperi că energia schimbă și modul în care ne mișcăm și
călătorim. Autovehiculele electrice sunt tot mai numeroase: silențioase și eficiente, se
reîncarcă ușor și rapid datorită infrastructurilor care se răspândesc pe întreg teritoriul;
E-CITY. Pentru a înțelege care sunt inovațiile și tehnologiile care ne transformă orașele în
locuri mai eficiente, viabile, conectate și mai sigure;
E-POWER. Pentru a afla cum evoluează modul de producere a energiei și pentru a
aprofunda conceptele-cheie cum ar fi mixul energetic, sursele, funcționarea centralelor
electrice, difuzarea energiilor regenerabile, autoproducția, sistemele de acumulare;
E-WORLD. Pentru a contribui la aducerea energiei în întreaga lume: o provocare globală
indispensabilă pentru îmbunătățirea calității și bunăstării oamenilor, oriunde.

Action Book se utilizează în clasă, stimulând elevii să descopere lumea fascinantă a
energiei, precum și cele mai incredibile și moderne aplicații ale sale. Conține idei practice
ce trebuie dezvoltate pentru a participa la noul concurs PlayEnergy 2018. Aceste
activităţi încurajează elevii să depună toată energia și imaginația pe care o au pentru a
îmbunătăți lumea care ne înconjoară.
Posterul aduce în clasă energia, pasiunea și emoțiile ABB FIA Formula E Championship,
campionat mondial de autovehicule de cursă 100% electrice, cu Enel ca nou sponsor.
Broşura concurs oferă toate informațiile relevante și termenul limită care trebuie
respectat pentru a participa la provocarea PlayEnergy. Clasele, profesorii și școlile care vor
crea și vor prezenta cele mai creative și inovatoare aplicații electrice vor fi premiaţi în cadrul
unei gale de premiere.
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Energia este poarta spre lumea posibilităților.
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Acasă, la locul de muncă, la școală: există multe medii
cotidiene în care putem folosi energia electrică în mod
responsabil și sustenabil, fără a pierde din vedere nevoile
noastre și respectul pentru mediu. De la electrocasnicele
eficiente la becurile cu LED, de la contorul electronic prezent
în tot mai multe țări până la factura de energie electrică care
ne arată consumul, de la eticheta electrocasnicelor până la
obiceiuri inteligente de fiecare zi: descoperim acțiunile și
soluțiile accesibile tuturor și inovațiile deja disponibile pentru
a schimba modul în care trăim, dar şi pentru a deschide ușile
energiei inteligente.
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Conștientizarea este la ea acasă
Acasă, la serviciu, afară, în orice moment al zilei, putem alege cum să folosim energia și toate
celelalte resurse, cum ar fi apa. Azi, mai mult ca oricând, avem la dispoziție informații și tehnologii care
ne ajută să adoptăm comportamente tot mai eficiente. De asemenea, putem conta pe dispozitivele
electrice de ultimă generație care au un consum mult mai reduse și funcții neașteptate până acum.
Chiar și distractive. Un exemplu pentru toți: becurile incandescente tradiționale pot fi înlocuite cu becuri
cu consum redus de energie sau cu LED-uri care consumă mai puțină energie electrică, durează mai mult
și pot fi deasupra colorate și personalizate.
De asemenea, să nu uităm de toate acele acțiuni simple care nu ne costă nimic, dar fac diferența,
cum ar fi să stingem lumina când ieșim din cameră.

Conștientizarea consumului propriu este primul pas
pentru a obține o eficiență energetică reală, în special
în interiorul casei.

Conform Agenţiei Internaţionale a Energiei, nevoile energetice mondiale continuă să
crească, astfel că, până în anul 2040, cererea va crește cu 30%: această creștere este
echivalentă cu cererea actuală a Chinei și Indiei. De aceea, conceptul de eficiență
energetică este din ce în ce mai actual: o mai bună utilizare a energiei duce la economii
pentru oameni și la o mai mare grijă față mediu.
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O acțiune inteligentă atrage o alta
Cunoașterea și înțelegerea obiceiurilor de consum este primul pas către o utilizare mai
eficientă a energiei electrice și un viitor mai sustenabil pentru toți. Putem să facem multe
gesturi mici și mari pe tot parcursul zilei pentru a folosi energia electrică într-un mod
conștient și inteligent.
Iată 15 acțiuni de prezentat elevilor în clasă și de luat acasă:
1.

Stinge luminile atunci când nu ai nevoie de ele și, în special, când ieși din cameră: 		
folosește cât mai mult posibil lumina naturală a soarelui.

2.

Schimbă becurile incandescente cu becuri eficiente cu un consum redus: acestea 		
durează mai mult și consumă mai puțin.

3.

Păstrează becurile curate: praful scade randamentul și eficiența.

4.

Stinge dispozitivele electronice de la întrerupătorul principal, fără a le lăsa în stand-by:
televizorul, DVD player-ul, combina audio, monitorul, imprimanta ... orice dispozitiv 		
cu ledul roșu aprins nu este oprit complet și, prin urmare, consumă energie electrică,
chiar dacă puțină.

5.

Deschide frigiderul numai atunci când este necesar: decide-te mai întâi ce vrei să 		
scoți.Dezgheață-l periodic. Păstrează bobina curată și la distanță de cel puțin 10 cm de
perete, astfel încât să poată circula aerul.

6.

Pune capacul pe oale atunci când fierbi apa și evită întotdeauna ca flacăra să 		
depășească fundul oalei. Dacă poți, folosește oala sub presiune.

7.

Oprește plita electrică și cuptorul electric cu puțin înainte de terminarea gătitului: astfel
poți folosi căldura reziduală.
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Expresia „dezvoltare sustenabilă” a fost folosită pentru prima dată în Raportul Comisiei
ONU pentru mediu și dezvoltare (1987). Dezvoltarea este durabilă atunci când poate să
răspundă nevoilor generațiilor actuale, fără a compromite drepturile generațiilor viitoare.
De aceea, depinde de fiecare dintre noi.

8.

Nu deschide continuu ușa cuptorului pentru a verifica dacă alimentele s-au gătit: vei 			
evita ieșirea căldurii.

9.

Dacă folosești aerul condiționat, reglează temperatura internă astfel încât să nu fie prea 		
scăzută în comparație cu cea exterioară.

10. Pornește mașina de spălat și mașina de spălat vase numai atunci când acestea 			
sunt încărcate complet și alegeți cicluri cu temperaturi care nu sunt prea mari: aceste 		
electrocasnice folosesc, de fapt, energie electrică pentru a funcționa, dar și pentru 			
încălzirea apei.
11. Alegeți electrocasnice de clasă energetică înaltă: acestea sunt cele mai eficiente.
12. Smartphone, laptop, tabletă… setează-ți dispozitivele în modul de economisire
a energiei.
13. Deconectează încărcătorul după ce ai terminat de încărcat telefonul sau alte dispozitive.
14. Faceți dușuri scurte în loc de baie: în medie, o baie necesită o cantitate dublă de apă în 		
comparație cu dușul.
15. Verifică instalațiile sanitare: un robinet care curge irosește multă apă. 90 picături pe 			
minut reprezintă 4.000 de litri de apă pierdută pe an.

Multe sfaturi pentru a diminua consumul de energie se găsesc și
în ghidul Idei verzi pentru casa ta > https://goo.gl/hl2kqn
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Factura de electricitate
Dar, mai exact, cât de multă electricitate folosim? Pentru a afla, este suficient să privim
factura de electricitate, care conține toate detaliile despre consum. Astăzi, factura poate fi și
electronică, o alegere care ușurează viața datorită numeroaselor avantaje:
• este mai sigură – este trimisă direct prin e-mail fără riscul de a se pierde și este
disponibilă din momentul emiterii, fără a trebui să așteptați livrarea prin poștă;
• oferă mai multe informații – se pot accesa în orice moment toate facturile emise în
ultimele 12 luni pentru a controla mai ușor consumul;
• este mai ușor de plătit – datorită codului din e-mail;
• respectă mediul - nu este nevoie să o tipăriți și economisiți hârtie.

48% dintre clienții care au cont MyEnel în
România au ales să primească facturile digitale.
Astfel, în 2015, au fost salvați 736 de copaci
și, cu ei, cantitatea de oxigen suficientă pentru
1.500 de persoane pentru un an întreg.

Deci, cât de multă electricitate consumăm? Ce cantitate este necesară pentru a acoperi
consumul tuturor familiilor din România? Este devreme să ne propunţăm asupra acestui
lucru. Conform datelor Institutului Național de Statistică, familiile au consumat în 2016
12.067 GWh, în timp ce estimările din 2017 arată o scădere cu 5,1% față de cifrele din
anul precedent.
Ideea de consum la scară mai largă este cel mai bun mod de a înțelege că folosirea energiei
electrice în mod conștient, în casă este un obicei indispensabil nu doar pentru a reduce
cheltuielile noastre cu factura, ci și pentru a îmbunătăți eficiența energetică a întregii țări.

Verificarea funcționării corecte a sistemelor și dispozitivelor electrice și electronice este o
modalitate excelentă de a menține consumul de energie sub control și de a evita irosirile
care se regăsesc în factura electrică. Întreținerea corectă permite identificarea oricăror
anomalii și evaluarea, chiar și atunci când a sosit momentul înlocuirii.

Pentru a afla cum se citește factura Enel, trebuie doar să aruncați o privire la acest link
și să urmați instrucțiunile din materialul video, pas cu pas: https://goo.gl/HaKH7P
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Eticheta energetică
Datorită facturii, știm cât de multă electricitate consumăm. Dar cum putem ştii cât consumă
electrocasnicele noastre? Pentru a afla, e suficient să citim eticheta energetică.
Eticheta energetică indică consumurile anuale exprimate în kilowați-oră și atribuie fiecărui aparat
electrocasnic o clasă energetică care pleacă de la litera A, dedicată aparatelor cel mai eficiente și mai puțin
consumatoare de energie, la litera G, dedicată aparatelor celor mai puțin eficiente sau care consumă cea
mai multă energie. Pentru a face clară ţi rapidă înțelegerea etichetei energetice, s-a prevăzut o clasificare
pe culori variind de la verde închis pentru dispozitivele cu eficiență maximă, la roșu pentru cele care
consumă mai mult.
Eticheta energetică este, prin urmare, un ajutor în alegerea electrocasnicelor care consumă energie și
apă și trebuie expuse pe un număr din ce în ce mai mare de aparate: frigidere, mașini de spălat, mașini
de spălat vase, becuri, aspiratoare, televizoare, aparate de aer condiționat, dispozitive de încălzire (a
interioarelor și a apei) și multe altele… >>>

Eticheta energetică este un simplu abțibild care clasifică
în mod imediat și ușor de înțeles, consumul electric al
fiecărui tip de aparat electrocasnic.
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Cu noile etichete energetice prevăzute de Parlamentul European pentru sfârșitul anului
2019, se va renunța la cele trei clase A+, A++ și A+++, care au fost adăugate de-a lungul
anilor ca urmare a creșterii eficienței echipamentelor, pentru a reveni la o scară mai
simplă, de la A la G.
Mai mult, Parlamentul European a prevăzut o dezvoltare inteligentă a etichetei: lângă
formatul de hârtie, va exista și o versiune digitală mai detaliată, care poate fi accesată
printr-un cod QR sau printr-un link direct de pe un smartphone. Pentru a ține pasul cu
vremurile, eticheta poate include și un simbol care indică dacă produsul este energy
smart, respectiv, poate să modifice sau să optimizeze automat modurile de consum în
funcție de costurile energiei sau vârfurilor tarifare ale rețelei.

Eticheta este aceeași în toate
țările UE
Numele producătorului și
modelul aparatului

Clasa energetică A, A+, A++ sau
A+++ indică o performanță mai
bună și un consum redus care
permite amortizarea investiției

Clase de eficiență energetică

inițiale. În următorii ani vor
dispărea semnele + pentru a
lăsa locul unei clasificări mai
simple de la A la G.
Săgeți colorate pentru a
diferenția produsele:
verde aprins > produse eficiente
din punct de vedere energetic
roșu > produse cu eficiență
energetică redusă

Consum anual de energie

Emisie de zgomot în decibeli

Consum anual de apă

(spălare și centrifugare)

Capacitate maximă de încărcare

Eficiența centrifugării

Pentru a comunica cu noi,
consumatorii, simplu și
rapid, eticheta utilizează, în
loc de cuvinte, o serie
de pictograme.

Eticheta energetică a electrocasnicelor ne permite să înțelegem dacă vom cumpăra sau
dacă deținem deja un produs care ne va face să consumăm mai multă sau mai puțină
energie electrică. Ne ajută să respectăm mediul și să economisim, mai ales atunci când
vine vorba despre electrocasnice utilizate continuu, cum ar fi, de exemplu, frigiderul.
Numele producătorului sau al mărcii și identificarea modelului sunt întotdeauna prezente,
împreună cu indicarea consumului anual de energie electrică în kWh.

Kg
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Contorul electronic
Cunoașterea și înțelegerea obiceiurilor de consum este primul pas către o utilizare mai
eficientă a energiei electrice. În multe țări, pentru a ști câți kWh consumăm în orice moment
există un ajutorul suplimentar în acest sens, oferit de contorul electronic.
Contorul electronic ne permite să înțelegem cantitatea de energie electrică pe care o
consumăm în orice moment: acest lucru ne ajută să fim mai conștienți și mai atenţi la
consum.
În același timp, permite companiilor să monitorizeze de la distanță (de exemplu, fără a mai fi
necesar să meargă pe teren) starea rețelei electrice și să identifice eventualele defecțiuni în
timp real: calitatea serviciului se îmbunătățește, iar timpii de intervenție scad.
În plus, se reduc și emisiile de CO2: existând controlul de la distanță, dispare nevoia de
intervenții la fața locului ale lucrătorilor și autovehiculelor operative.

În Italia, Enel instalează Open Meter, noul
sistem de gestionare la distanță care va
îmbunătăți în continuare calitatea serviciului
prin reducerea pierderilor din rețea și prin
crearea de noi servicii. Este cel mai avansat
sistem din lume.

Contorul electronic ne permite să ne
cunoaștem consumul în timp real:
astfel încât să îl putem modifica imediat
și să îl gestionăm pentru a maximiza
economiile.
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Aventura contorului electronic a

a moderniza și de a îmbunătăți calitatea serviciilor. Început

început în 2001 în Italia: pentru prima

în anul 2015 cu instalarea primelor 30.000 de contoare

dată în lume, Enel a lansat instalarea a

și continuat în 2016 cu peste 110.000 de contoare, acest

32 de milioane de contoare inteligente

număr a crescut în 2017, ajungând la 150.000 de dispozitive

în locuințele și companiile italiene. În

în regiunile Muntenia Sud, Dobrogea și Banat. Însă,

prezent, sunt 37 de milioane de

proiectul nu se oprește aici, deoarece face parte dintr-

contoare Enel în lume. Alte 11 milioane

un plan pe termen lung care are ca scop instalarea a 2,8

își vor găsi o „casă” până în 2020.

milioane de contoare inteligente în întreaga țară, o

În Romania, Enel a demarat un

revoluție digitală care ne va permite să avem mereu la

program de răspândire la scară mare a

îndemână informațiile despre consum și să deschidem ușile

contoarelor electronice, cu obiectivul de

pentru multe alte inovații.
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Mult mai mult decât un click
Un alt pas conștient pentru a evita irosirea energiei, este utilizarea becurilor cu consum
redus și eficiență înaltă, cum ar fi lămpile cu LED.
Astăzi, datorită evoluției tehnologice, putem alege modele tot mai eficiente și mai
sustenabile, menite să reziste mai mult și să economisească bani.
Lămpile fluorescente compacte durează între 6 și 10 ani, în timp ce LED-urile ajung până la
15 ani. În plus, sunt necesari doar 7,5 wați pentru ca un LED să emită aceeași cantitate de
lumină ca un bec tradițional de 40 de wați.
Tehnologia oferită de cele mai inovatoare becuri cu LED poate să varieze intensitatea luminii
(intensă și strălucitoare sau difuză și relaxantă, de exemplu) și să reproducă diferite
nuanțe de lumină albă: de la cea caldă cu nuanțe galbene la cele cu nuanțe vibrante
de albastru. Sistemele smart lighting recreează orice culoare a spectrului: pentru a alege
culoarea nu trebuie să schimbați becul, vă trebuie doar o telecomandă sau o aplicație. Astfel,
chiar și lumina devine adaptată, la fel ca energia: răspunde nevoilor noastre, ne însoțește
în diferite momente ale vieții de zi cu zi, reflectă emoțiile noastre și ne oferă noi modalități
de a le împărtăși.

Wații (W) indică puterea, cantitatea de energie consumată de un bec pentru a produce
lumină. Lumenii (lm) reprezintă unitatea utilizată pentru măsurarea fluxului luminos al unui
bec. Cu cât valoarea lumenului este mai mare, cu atât mai mare este fluxul luminos. Nu
înseamnă că un bec mai strălucitor este mai bun: înseamnă doar că este potrivit pentru
aplicații specifice.

Sistemele automate de iluminat cu
senzori de mișcare opresc luminile când
noi uităm să facem acest lucru. Și pentru
cei care, atunci când pleacă în vacanță,
lasă o lumină aprinsă pentru a simula
că sunt acasă? Este mult mai bine să
instalați un sistem de iluminat care poate
fi controlat de la distanță pentru a activa
unul sau mai multe întrerupătoare numai
la anumite momente.

Becurile cu LED permit o importantă economie de energie, care se traduce într-o mai mare
sustenabilitate ambientală, dar și în facturi mai mici. Puteți verifica acest lucru voi înșivă, cu
simulatorul pe care îl găsiți parcurgând pagina de la acest link: goo.gl/n9hpvr

Conform estimărilor ELBI Electric & Lighting, pentru prima dată în România, în 2017, volumul
vânzărilor de becuri cu LED l-a depășit pe cel al tuturor celorlalte tipuri de becuri, cu o utilizare
de 55%. Un semn clar că și în țara noastră sunt din ce în ce mai răspândite și folosite.

25

Viitorul bate la ușa noastră
A venit momentul să descoperim și avantajele smart home care ne permit să combinăm conștientizarea
cu inovația.
Tehnologia revoluționează modul în care interacționăm cu lumea din jurul nostru: în prezent, casele noastre
sunt din ce în ce mai inteligente și conectate, cu un confort îmbunătăţit, mai sigure și, mai presus de
toate, având posibilitatea de a gestiona consumul. Dar ce este, mai exact, un smart home? Este casa
inteligentă unde, prin intermediul smartphone-ului sau tabletei, este posibilă:
• monitorizarea în timp real a consumului nostru și îmbunătățirea acestuia prin economii la factură;
• gestionarea de la distanță a electrocasnicelor, sistemelor video și audio, corpurilor de iluminat, de încălzit
și a sistemelor de alarmă;
• creșterea securității: camerele web, de exemplu, ne permit să vedem ce se întâmplă în camere, chiar și
atunci când ne aflăm afară;
• alertarea, datorită senzorilor pentru uși și ferestre, de fiecare dată când se detectează o mișcare.
Domotica include toate tehnologiile care permit automatizarea spațiilor de locuit, sporind confortul și
siguranța și reducând consumul.
Așa-numitul Internet of Things (IoT) sau Internetul obiectelor permite comunicarea sinergică între
dispozitivele digitale, electrocasnicele mari, automobile, sisteme de supraveghere și un număr din ce în ce
mai mare de aplicaţii și obiecte.

În Romania Internet of Things este încă insuficient dezvoltat în casele noastre. Potrivit
portalului Statista.com, procentul de penetrare a dispozitivelor conectate în rețea și a
serviciilor conexe care fac posibilă automatizarea locuinței este de 2,4% în 2018 și se
așteaptă să ajungă la 9,6% până în 2022.

În iulie 2017, Telekom și Vivid au prezentat la București primul proiect
de smart house modulară din România. Casa-test, situată în parcarea
centrului comercial Băneasa Shopping City, conține o serie de soluții
inteligente de monitorizare și control. Sistemul se bazează pe o centrală
generală cu rol de punct de acces, care se conectează la internet
prin intermediul unui port Ethernet și comunică wireless cu celelalte
dispozitive din cadrul sistemului. În acest fel, utilizatorul poate monitoriza
tot ceea ce se întâmplă în casă, de oriunde s-ar afla. De exemplu, poți
controla aprinderea sau stingerea luminilor, poți alege culorile, poți ridica
sau coborî jaluzelele sau regla temperatura în fiecare cameră.

Electrocasnicele inteligente pot fi activate de
la distanță prin intermediul unei aplicații: astfel,
este chiar mai ușor să le utilizați în intervalele
de timp cu cele mai accesibile tarife de energie
sau în prezența vârfurilor de producție ale rețelei
electrică.
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Piața liberă
Pentru a folosi energia în mod conștient, este important să învățați cum să valorificați
confortul tarifului dvs. la energie electrică, verificând în mod special dacă se potrivește
stilului nostru de viață. Fiecare dintre noi are nevoi și obiceiuri diferite: de exemplu, unii
lucrează toată ziua și vin acasă doar seara, iar alții petrec mai mult timp în casă decât afară.
Astăzi, datorită liberalizării sectorului electric, fiecare dintre noi are posibilitatea de a trece la
piața liberă de energie, alegând în deplină autonomie propriul furnizor de lumină și
de gaze. Pe piața liberă consumatorul, astăzi mai atent și autonom în alegerile de utilizare a
serviciilor și produselor, are oportunitatea de a compara prețurile stabilite de fiecare vânzător
în parte într-un regim de concurență.
Trecerea la piața liberă nu costă nimic, se poate face în orice moment și chiar poate
economisi bani: trebuie doar să alegeți și să vă abonați la o ofertă potrivită obiceiurilor
dumneavoastră de consum. Noua companie se va ocupa de tot, fără nicio intervenție
asupra instalațiilor și a contoarelor și fără nicio întrerupere a alimentării: va schimba doar
managementul comercial și administrativ al acesteia.

Enel Energie și Enel Energie Muntenia sunt societățile din
cadrul Grupului Enel care propun oferte pentru familii și pentru
societățile române, operând pe piața liberă a energiei electrice
și gazului. În România, Enel furnizează servicii pentru peste 2,8
milioane de clienți, prin rețeaua sa de furnizare și distribuție,
în trei regiuni cheie: Muntenia Sud (inclusiv București), Banat
și Dobrogea, care reprezintă o treime din piața de distribuție a
energiei electrice românești. În 2017, peste 500.000 de clienți au
ales Enel pe piața competitivă.
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Pe piața de energie, azi nu mai solicităm doar oferte avantajoase, ci și soluții
personalizate care să ne permită diminuarea consumului și a cheltuielilor și
majorarea eficienței energetice. Cu alte cuvinte, căutăm soluții în măsură să răspundă
oricărei exigențe pe care o avem. Consumatorul reprezintă centrul de interes și
pentru acesta se studiază servicii cu valoare adăugată, iar tocmai acest lucru face
diferența. De exemplu, este cazul ofertelor Enel, care permit alegerea între tarifele
combinate pentru energie electrică și gaz, tarifele low-cost în anumite momente ale
zilei și ale săptămânii, posibilitatea de a gestiona totul prin intermediul internetului și
de a activa pachete speciale de asistență în cazul situațiilor de urgență. Pentru a găsi
oferta potrivită pentru fiecare, accesaţi > www.enel.ro

De la 1 ianuarie 2018, piața energiei pentru consumatorii casnici din România a fost complet liberalizată.
Este ultima etapă a unei călătorii începute în 2007, care oferă fiecărui utilizator posibilitatea de a încheia
un contract cu furnizorul pe care îl consideră cel mai avantajos, selectând oferta care se potrivește cel
mai bine nevoilor sale. Înainte, cei care nu semnau nicio ofertă pe piața liberă rămâneau în serviciul cu
protecție sporită, în condițiile economice și contractuale stabilite de ANRE - Autoritatea Națională de
Reglementare în domeniul Energiei. Astăzi, în schimb, cei care nu vor face această schimbare, vor rămâne
în continuare clienți care va primi energie electrică în sistem de ultimă instanță, la prețuri care nu vor mai fi
reglementate de stat, ci doar avizate de ANRE.

Energia se transformă continuu pentru a ne satisface nevoile. De aceea a luat naștere
Enel X, noua divizie de servicii energetice avansate a Grupului, care propune soluții
tehnologice sustenabile și inovatoare pentru a schimba modul în care folosim energia
acasă, la locul de muncă, în oraș, în lume. Pe piața energetică din România, Enel X
oferă cetățenilor și companiilor servicii personalizate pentru satisfacerea diferitelor
nevoi, de la sistemele de management ale energiei până la kituri pentru automatizarea
locuințelor și a birourilor, de la instalarea sistemelor fotovoltaice la planificarea
sistemelor de iluminat cu consum redus până la soluții pentru mobilitatea electrică.
Pentru a urmări toate inovațiile Enel X, accesaţi > www.enelx.com
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MOBILITATEA ELECTRICĂ
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Silențioase, ușor de reîncărcat și de condus, nepoluante: este timpul să
cunoaștem de aproape automobilele electrice. Mijloacele de transport
electrice, împreună cu infrastructurile de încărcare indispensabile,
reprezintă o soluție inovatoare, durabilă și ușor de utilizat, care ne va
ajuta să îmbunătățim în mod semnificativ calitatea vieții noastre. Și va
continua să ne uimească cu performanțe incredibile: pe drumul dintre
casă și locul de muncă sau pe pistele ABB FIA Formula E Championship,
campionatul mondial de automobile de curse 100% electrice.
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Avantaje pe traseu
În tot multe țări, e-mobility este o realitate capabilă să răspundă în mod
concret și sustenabil nevoilor de deplasare.
Autovehiculul electric (cu două sau patru roți), aduce multe avantaje:
• are o întreținere mai puțin costisitoare;
• respectă mediul: motorul electric aduce la zero emisiile de CO 2, particulele
fine și oxizii de azot în timpul conducerii;
• poluare sonoră zero.
Contrar a ceea ce s-ar putea crede, automobilele electrice nu sunt o
descoperire a acestor ani. În 1987, General Motors a câștigat cel mai important
raliu din lumea autovehiculelor alimentate cu energie solară, World Solar
Challenge. Luat de val, președintele General Motors a decis să construiască
un autoturism electric pe care să îl lanseze pe piață. A luat naștere Impact,
prezentată la Los Angeles Auto Show în 1990. >>>

„Introducerea masivă a mașinilor electrice
În întreaga lume există în jur de 50 de modele de e-car,

nu este departe, iar automobilele pe

existând 15 producători de mașini care concurează pe

benzină vor fi în curând istorie.”

piață. Nissan Leaf este cel mai vândut e-car.

Alejandro Agag, Administrator delegat al
ABB FIA Formula E.
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În 2030, pe drumurile țării noastre vor circula peste 500.000 de mașini electrice.
Este previziunea unui studiu recent realizat de firma de consultanță Deloitte, care
confirmă și potențialul e-mobility în România. Până în prezent, totuși, în ciuda creșterii
semnificative an după an, cifrele sunt încă scăzute. Datele prezentate de APIA - Asociația
Producătorilor și Importatorilor de Automobile vorbesc despre 2.811 de vehicule hibride
și electrice vândute în România în 2017, în creștere cu 136,7% față de anul 2016. Practic,
ponderea automobilelor hibride și electrice din totalul mașinilor vândute anul trecut a
ajuns la 2,2%, un procent dublu față de 2016. Însă, numărul de autoturisme exclusiv
electrice vândute a fost de 514 unități, din nou cu un procent ridicat de creștere față de
anul precedent: + 207,8%.
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La reîncărcare!
Provocările globale de astăzi, cum ar fi lupta împotriva schimbărilor
climatice și nevoia de a se deplasa rapid în centrele urbane și cu
un impact minim asupra mediului înconjurător oferă motive și
spațiu pentru mobilitatea electrică. Cu toate acestea, pentru a
garanta prezența în totalitate a autovehiculelor electrice, devine
indispensabilă prezența pe scară largă a unei rețele adecvate
de infrastructuri de încărcare: răspândirea stațiilor de încărcare
reprezintă un element strategic. >>>

„Mobilitatea electrică este o revoluție: în latină, revolutio înseamnă revenire, întoarcere;
însă, odată cu trecerea secolelor, acest termen a fost folosit pentru a indica marile
schimbări politice, sociale și economice... În cazul mobilității electrice, asistăm la ambele
fenomene: progresul tehnologic incredibil va demonta modul în care suntem obișnuiți
să ne deplasăm. În același timp, ne întoarcem și în trecut, dacă credem că automobilul
electric a fost printre primele tipuri de automobile care urmau să fie inventate și
comercializate la mijlocul secolului al XIX-lea.”
Francesco Starace, administrator delegat al Grupului Enel
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Deci, unde se încarcă un autovehicul electric? Reîncărcarea este rapidă și ușoară și se
face confortabil, acasă, în aproximativ 6 ore, sau în stațiile publice prin simpla conectare a
cablului furnizat la priză. Staţiile cele mai inovatoare permit încărcarea simultană a două
autovehicule în 20-30 de minute, iar noile modele de e-car au o autonomie medie de
100 - 150 km, mai mult decât suficientă pentru deplasările de zi cu zi. În lume, la sfârșitul
anului 2016, există 1,45 milioane de puncte de reîncărcare private și publice.
În țara noastră, staţiile de încărcare aflate la dispoziția e-drivers sunt aproximativ 150,
cea mai mare parte fiind concentrată la București și în marile orașe. Un număr destul de
mic încă, chiar dacă previziunile guvernului vorbesc despre alte 1.000 de unități care vor
sosi până în 2020. Printre proiectele în curs de lansare, consorțiul NEXT-E intenționează
să construiască, până în 2020, 252 stații de încărcare rapidă și ultra-rapidă, pentru a
încuraja deplasările lungi prin șase țări din Europa Centrală și de Est: Cehia, Slovacia,
Ungaria, Slovenia, Croația și România. În țara noastră vor fi instalate 40 de puncte de
încărcare electrice noi.

Încărcarea devine tot mai rapidă. În luna noiembrie a anului trecut, Enel Energie și aeroportul Traian
Vuia din Timișoara au inaugurat prima stație de încărcare rapidă pentru autovehiculele electrice
dintr-un aeroport din România. Datorită acestui sistem, puteți încărca până la 80% din bateria
mașinii dvs. în aproximativ o jumătate de oră.

Pentru a afla unde se află stațiile electrice de încărcare, nu numai în România, ci și în
întreaga lume, trebuie doar să vă accesaţi acest link > www.plugshare.com
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Trend în creștere
În lume, electrificarea mobilității se extinde, iar în următorii 10 ani se
așteaptă o deplină afirmare pe piață a acestei tehnologii.
La nivel global, beneficiile asociate cu această nouă formă de transport
reprezintă, din ce în ce mai mult, catalizatorul atenției și interesului
guvernelor, industriei și cetățenilor. Electrificarea progresivă a parcului
auto permite „revoluționarea” sistemului de transport în ansamblu,
deoarece implică atât transportul de călători, cât și transportul de marfă,
precum și sectorul public și privat, aplicându-se diferitelor tipuri de
autovehicule: de la autovehiculele cu patru roți (autoturisme, autobuze,
autoutilitare, autovehicule comerciale, cvadricicluri) până la cele cu două
roți, inclusiv biciclete.
Este clar că, pentru a susține această tranziție, este nevoie de o
imagine de ansamblu care să implice toată lumea: de la guvern la
societăți și nu în ultimul rând la noi, cetățenii.
De fapt, este o muncă în echipă în care sinergiile sunt indispensabile:
• companiile electrice extind din ce în ce mai mult rețeaua electrică de
încărcare indispensabilă pentru a face plinul unui e-car;
• producătorii de automobile introduc pe piață modele electrice la
prețuri tot mai competitive;
• asistăm la o prezență tot mai mare a autovehiculelor cu propulsie
electrică sau hibride în flotele companiilor și instituțiilor publice și în
transportul public local;
• în rândul consumatorilor, tot mai mulți cetățeni manifestă interes
pentru beneficiile locale și globale ale mobilității sustenabile.
În lume, economiile majore au definit un ansamblu coerent și integrat
de măsuri pe termen mediu și lung care să însoțească tranziția
către mobilitatea electrică și să o valorifice din punct de vdedere al
oportunităților de dezvoltare industrială.
În țara noastră, guvernul a pus la dispoziție stimulentele pentru
programul Rabla Plus și pentru anul 2018: cei care cumpără un
autoturism electric pot solicita statului o subvenție nerambursabilă de
până la 45.000 de lei, ceea ce reprezintă cel mai mare bonus oferit de
statele membre ale UE pentru un astfel de program. >>>

Mobilitatea electrică este un factor mobil
al creșterii economice.
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Conform raportului E-Mobility Revolution, între 2005 și 2016, numărul de autovehicule cu
motor electric1 și hibride electrice plug-in 2 a crescut la o rată medie anuală de 94% în ceea
ce privește numărul de unităţi și 72% în ceea ce privește noile înmatriculări.
La sfârșitul anului 2016, în lume, am depășit 2 milioane de autovehicule electrice.
De asemenea, este interesant de menționat că mixul dintre autovehiculele 100% electrice
și autovehiculele hibride înclină treptat către cele electrice.
Iată un alt lucru interesant: în lume, potrivit Bloomberg New Energy Finance,
autovehiculele electrice vor atinge un prag de 54% din vânzările noi și de 33% din
autovehiculele ușoare aflate în circulație până în anul 2040. Pe de o parte, reducerea
costului bateriilor litiu-ion (care va alinia progresiv prețul automobilelor electrice cu cel al
modelelor cu combustie internă) și, pe de altă parte, strategiile producătorilor principali
de automobile vor sprijini vânzările de autovehicule comerciale ușoare și de pasageri,
înregistrând o rată de accelerare între 2025 și 2030.
1

Autovehiculul BEV (Battery Electric Vehicle) este autovehiculul electric «pur: propulsia
sa provine exclusiv din energia produsă de un motor electric alimentat de baterii care acumulează
energie electrică.

2

Autovehiculul PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) are două surse de energie care lucrează în sinergie.
Primul este un motor electric, care funcționează exact ca cel instalat în autovehiculele BEV, fiind sursa
principală de energie pentru propulsie; al doilea este un motor convențional cu ardere internă alimentat
cu benzină sau motorină. În condiții normale, propulsia derivă din energia produsă de motorul electric;
propulsia motorului cu combustie este activată atunci când bateria este aproape epuizată, în timpul
accelerațiilor rapide sau când șoferul necesită un nivel ridicat de aer condiționat.
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Inovație continuă
Mobilitatea este un sector în continuă evoluție: acest lucru se
aplică în mod evident și pentru e-mobility. Cercetarea are rolul de
a îmbunătăți continuu performanțele de reîncărcare și de a realiza
infrastructuri tot mai rapide și flexibile, fundamentale pentru
integrarea autovehiculelor electrice (de la e-car la autobuze) în
sistemul rutier urban.
Enel, în colaborare cu Nissan, a început să experimenteze pentru
prima dată în Marea Britanie cu tehnologia V2G – Vehicle to
Grid. Datorită acestei tehnologii inovatoare, automobilul electric
devine un acumulator mobil capabil să stocheze energie
atunci când este convenabil și să o readucă în rețea sau
direct la casa noastră, atunci când este necesar sau atunci
când energia costă mai mult. Energia acumulată în bateriile
mașinilor electrice, de fapt, poate fi vândută înapoi către rețeaua
electrică.
Experimentarea sistemului V2G a început în mai 2016 și a
prevăzut conectarea a 100 de unități V2G în 100 de locații
predefinite cu persoane fizice și manageri de flote ale companiilor
de Nissan Leaf și furgonete electrice Nissan e-NV200. Prin
conectarea la rețeaua națională britanică (National Grid), testul
permite proprietarilor de autovehicule electrice Nissan să revândă
către rețea energia stocată în bateriile autovehiculelor lor. >>>

Dacă în prezent toate cele 18.000 de
autovehicule electrice Nissan din Marea
Britanie au fost conectate la rețeaua
energetică, acestea ar furniza aceeași
cantitate de energie ca o centrală
electrică de 180 MW.
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În 2017, Enel a adus pentru prima dată tehnologia V2G în România. S-a petrecut în timpul IMWorld, cel mai important
eveniment din România dedicat soluțiilor digitale și IT, în care vizitatorii și curioșii au putut să cunoască de aproape
tehnologia inovatoare. Pentru a afla mai multe, accesaţi > https://youtu.be/bFQB6GbtdZw
În august 2016, Nissan și Enel au lansat primul hub complet comercial din lume V2G la
Copenhaga, la sediul companiei naționale de electricitate Frederiksberg Forsyning. La
sediul său, Enel a instalat 10 sisteme bidirecționale de reîncărcare V2G pentru a ajuta la
reglarea frecvenței rețelei naționale, oferind o contribuție totală inițială de 100 kW, în timp ce
Frederiksberg Forsyning a cumpărat 10 autoutilitare electrice de la Nissan.
Acest nou sistem revoluționează modul de furnizare a energiei către rețeaua de distribuție,
iar tehnologia V2G, odată dezvoltată la scară largă, va schimba perspectivele proprietarilor de
autovehicule electrice pentru care poate fi o sursă alternativă de venit. Instalarea acestei
tehnologii de tarifare sprijină integrarea fluxurilor de energie regenerabilă neprogramabile în
rețeaua electrică și contribuie la dezvoltarea mobilității electrice în țară, generând beneficii
pentru sectorul energetic și pentru mediu.

Răspândirea e-mobility ne va permite să avem și o rezervă de energie oricând și
oriunde: fiecare automobil devine o „baterie pe patru roți” care poate acumula și
elibera energie atunci când este necesar.
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Un viitor fără emisii
Autovehiculele pur electrice, spre deosebire de autovehiculele cu
combustie internă, nu emit substanțe dăunătoare mediului.
De aceea sunt atât de importante în combaterea schimbărilor
climatice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De
fapt, mobilitatea electrică garantează beneficii asupra mediului
în ceea ce privește reducerea emisiilor, poluarea sonoră și
costurile sociale aferente impactului asupra sănătății umane și
a ecosistemului. În plus, utilizarea autovehiculelor cu propulsie
electrică favorizează economii mai mari de energie și o mai mare
eficiență în comparaţie autovehiculele electrice convenționale.

Emisiile de CO2 ale unui autovehicul electric sunt legate de
mixul energetic al țării în care se află autovehiculul. În țările
cu un parc de producție alcătuit în principal din centrale pe
bază de cărbune, va exista o valoare a emisiilor de CO2 pe
kWh mai mare, și va fi mai mică în țările în care există cu
preponderenţă centrale care funcționează pe bază de surse
regenerabile, gaz și nucleare. În general, se anticipează
că emisiile vor scădea în următorii ani, datorită creșterii
producției din surse regenerabile.

Guvernele naționale și organizațiile supranaționale acordă o atenție
sporită de-carbonizării economiei, precum și mobilității sustenabile.
În ultimii ani, s-au făcut numeroase progrese, dintre care amintim:
• 2015: ONU semnează Agenda 2030 pentru dezvoltare
sustenabilă, care include 17 Obiective de dezvoltare durabilă,
printre care şi mobilitatea sustenabilă;
• 2016: 175 de țări ajung la un acord privind clima în timpul
conferinței COP21 de la Paris, promițând să mențină creșterea
temperaturii sub 2°C și, dacă este posibil, sub 1,5°C față de
nivelurile preindustriale. Pentru a atinge aceste obiective, fiecare
țară are oportunitatea de a promova adoptarea tehnologiilor și
soluțiilor inovatoare, inclusiv în sectorul transporturilor;
• 2017: Clean Energy Ministerial4 lansează campania EV
30@30 pentru a sprijini dezvoltarea mobilității electrice pentru
autovehicule, autovehicule comerciale, autobuze și camioane.
Inițiativa prevede obiectivul de a ajunge la 30% din mașinile
electrice până în 2030. >>>

4

CEM este un organism de discuții care, începând
cu anul 2010, promovează cooperarea voluntară între
cele mai importante economii globale pentru a spori
furnizarea de energie sustenabilă și eficiența energetică
la nivel global. Membrii acestuia sunt Comisia
Europeană și 24 de țări.
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Conform unui studiu recent publicat în revista științifică Environmental Research Letters,
România se află pe locul 40 în lume în ceea ce privește cantitatea emisiilor de CO2, cu
aproximativ 0,3% din emisiile globale.

Noul program de guvernare prezentat de guvernul român la începutul anului 2018 pune
accentul pe sursele regenerabile de energie, care vor trebui să furnizeze pe termen mediu
43% din producția de energie electrică din România. Conform programului, sectorul
energetic a intrat în cea mai importantă perioadă de tranziție din istoria omenirii. Această
tranziție impune redesenarea politicilor energetice ale României, o nouă abordare strategică
și redefinirea unor priorități punând accent pe activitatea de Cercetare - Inovare și de
susținere, promovare a noilor tehnologii privind stocarea energiei, rețelelor inteligente sau
măsurilor de eficiență energetică în întreg sistemul. Aici sunt incluse și obiectivele Strategiei
energetice 2020-2030, care prevăd, printre altele, o reducere cu 40% a emisiilor de gaze
cu efect de seră față de nivelurile din 1990.

Cum se pot monitoriza în timp real emisiile de CO2 legate de consumul de energie electrică în
România și în întreaga Europa? Iată harta interactivă potrivită pentru dvs. > https://goo.gl/u27jFi
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ABB FIA Formula E Championship:
cursa cu o viteză în plus

Cursele de Grand Prix electric se desfășoară pe circuite special pregătite din orașe. Datorită tehnologiilor Enel, fiecare mare
premiu este alimentat de energie curată, iar în zona circuitului urban se creează un eVillage, care primește pe toată lumea,
un adevărat smart city. Pentru a-l vizita în avanpremieră, accesaţi > http://www.fiaformulae.com/en

Un viitor CO2 free trece și printr-o nouă cultură

automobile care concurează pentru a câștiga,

a mobilității: de exemplu, cine s-ar fi gândit la

pentru a demonstra că tehnologia lor este cea

o cursă de Formula 1 cu emisii zero? Imposibil?

mai bună”. De aceea, competiția, aflată acum

Cu toate acestea, alternativa electrica la Formula

la cel de-al patrulea sezon, împinge inovația

1 se numește ABB FIA Formula E și este un

în performanța propulsoarelor electrice, care se

campionat în care autoturismele de curse sunt în

îmbunătățesc în mod constant.

totalitate cu emisii zero.

ABB FIA Formula E aduce viteza sustenabilă

E-Prix s-a născut dintr-o idee a lui Jean Todt,

a mobilității electrice în orașe: cursele se

președintele FIA - Fédération Internationale de

desfășoară în circuite înființate în metropole

l’Automobile și fostul manager Ferrari și este

mari cum ar fi Hong Kong, Mexico City, New

condusă cu pasiune de Alejandro Agag, convins

York, Londra și Roma.

că energia electrică este viitorul și că un concurs

Decibelii și poluarea sunt practic inexistente,

automobilistic de înaltă tehnologie este

iar piloții, la fel ca Prost la sfârșitul anilor optzeci,

cel mai bun laborator de inovare a mobilității

trebuie să folosească inteligența și tactica pentru

sustenabile. „Participarea – explică Agag – este

a câștiga și termina cursa fără să irosească

o motivație pentru echipele și producătorii de

energie. >>>
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Începând cu sezonul 2016-17, Enel este pe pistă
cu ABB FIA Formula E ca partener de energie
oficial: alături de organizatori, producători de
automobile și alți parteneri, dezvoltă tehnologii
capabile să răspundă unor provocări decisive cum
ar fi schimbările climatice, poluarea orașelor și o
integrare tot mai mare a surselor regenerabile în
mixul energetic. Sarcina este de a face competiția
din ce în ce mai verde și, în același timp, de a
testa soluțiile inteligente de microrețea și
stocare, integrând producția din surse regenerabile
și optimizând utilizarea energiei în condiții extreme,
prin sisteme de gestionare a energiei.

La fiecare etapă, în jurul circuitului, Enel

a experienței dobândite de-a lungul anilor: de

instalează în câteva ore infrastructura

la dezvoltarea primelor contoare electronice

energetică necesară pentru reîncărcarea

la cele de ultima generație, la crearea rețelei

autovehiculelor electrice utilizate pentru

inteligente care a dat energie orașului sustenabil

deplasările în zonă și pentru a da energie

EXPO Milano 2015. Pentru Expoziția Universală

spațiilor expoziționale, padocului și stand-

din Milano, Enel, ca Global Smart Energy &

urilor echipelor. Enel se află în prima linie

Lighting Solutions Partner, a instalat un sistem

pentru a răspunde nevoilor specifice ale ABB FIA

avangardist de distribuție a energiei electrice,

Formula E, unde rețeaua funcționează în condiții

care i-a permis să gestioneze luminile, consumul,

extreme, cu vârfuri de energie care pot ajunge

punctele de încărcare pentru autovehiculele

la 80 megawați în câteva secunde.

electrice, echivalentul unui oraș cu aproximativ

Enel se confruntă cu această provocare puternică

200.000 de locuitori.

43

Cu Formula electrică, experiența Expo 2015 face un pas mai departe spre o micro-reţea mobilă, mai
avansată și mai verde. Sistemul pus în aplicare conectează diferite elemente:
• o serie de contoare electronice plug and play (respectiv, mai rapide și ușor de asamblat și
dezasamblat);
• stocare de 12 kWh;
• o instalație fotovoltaică de 5 kWp
• 4 stații de încărcare rapidă.
În acest fel, Enel a făcut complet independentă, alimentată exclusiv de surse regenerabile, o parte din
eVillage care, în fiecare etapă, primește, și implică vizitatorii și entuziaștii.
Pentru a susține echilibrul rețelei, se prevede și instalarea infrastructurilor cu tehnologia Vehicle-to-Grid
(V2G): sistemul de încărcare bidirecțional (de la rețea la autovehicul și de la autovehicul la rețea) care, în
comparație cu cele monodirecționale (rețea-autovehicul), permit automobilului oprit să transfere energia
stocată de bateria sa în rețeaua electrică, ca o adevărată unitate mobilă.
Printre provocările cu care se confruntă echipa Enel în pregătirea itinerantă a microgrid-ului, logistica
este una dintre cele mai relevante. De fapt, sistemele de rețea se schimbă de la oraș la oraș, iar pentru
tehnicieni devine crucial să lucreze rapid. De aceea, toate elementele rețelei sunt conectate la o platformă
bazată pe tehnologia cloud: sistemul de energy management (n.tr. energy management). Prin intermediul
acestui sistem este posibilă partajarea tuturor informațiilor printr-o interfață web utilizabilă de PC și prin
orice dispozitiv mobil (tabletă și smartphone). Din camera de comandă special pregătită, sunt monitorizate
și transmise în timp real scuderiilor, consumurile și fluxurile de energie, în toate fazele evenimentului.

„Dacă în urmă cu câțiva ani mi s-ar fi spus că voi conduce un automobil în
totalitate similar unuia de Formula 1 și aproape la fel de rapid, dar electric, aș
fi început să râd. De fiecare dată când sunt la volan simt că pilotez viitorul.”
Esteban Guerrieri, pilot argentinian și test driver pentru ABB FIA Formula E
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Nu doar e-car
Dar să explorăm subiectul şi mai mult: mobilitatea electrică nu se referă numai la
automobile, ci implică și alte forme de transport.
Difuzarea acestor mijloace permite revoluționarea sistemului de mobilitate a
pasagerilor și a transportului de marfă în ansamblu, în conformitate cu criteriile unei
eficiențe energetice mari, a sustenabilității urbane şi a mediului, a securității, accesibilității şi
conectivității.
Cu aplicații infinite: de la furgonete la flotele companiilor, la scutere pentru livrări în oraș,
de la navete la autobuze, de la taxiuri la taxiuri acvatice, cu noutăți din ce în ce mai multe
prezentate la fiecare salon și eveniment dedicat.
Noul Daily Electric Iveco, de exemplu, are o autonomie de până la 280 km și un sistem care
permite șoferului să ajusteze, în timp real, modurile de frânare la caracteristicile traseului și
traficului, obținând economii semnificative de energie. Silențiozitatea sa îl face deosebit de
potrivit pentru lucrul în oraș noaptea.
În Suedia, grupul Volvo experimentează autovehiculele cu conducere autonomă pentru
colectarea gunoiului urban, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea siguranței traficului,
condițiilor de muncă și la reducerea impactului asupra mediului. Camionul este acționat de
operator, care îl supraveghează în mișcările sale stabilite conform unui itinerar predefinit, cu
ajutorul senzorilor de la bord, care monitorizează mediul înconjurător și blochează cutia de
viteze în cazul unor posibile obstacole.
În unele orașe ale lumii, autobuzele electrice circulă de aproape douăzeci de ani: ele sunt
în general de dimensiuni mici, dar dezvoltarea de noi tehnologii de stocare cu ioni de litiu
permite o îmbunătățire a performanțelor, a capacității și a autonomiei autovehiculelor. Și țara
noastră se mișcă în această direcție și a stabilit că, începând cu anul 2019, cel puțin 30%
din noile autovehicule de transport public achiziționate de autoritățile locale vor trebui să
aibă motoare acționate prin gaz natural, hidrogen sau electricitate. Același lucru se va aplica,
începând cu anul 2020, în cazul taxiurilor private.

Cluj-Napoca va fi primul oraș din
România în care vor circula, din 2018,
autobuze electrice. Primăria a semnat
deja un contract-cadru cu firma poloneză
Solaris, care va furniza 30 de autobuze
electrice. Vehiculele vor fi de ultimă
generație și vor putea fi încărcate
wireless. Aceste autobuze funcționează
deja în alte țări, cum ar fi Germania,
Olanda, Elveția, Polonia și Cehia.
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eGO este primul serviciu de car sharing 100% electric din București. 20 de BMW I3 vor fi puse în
curând la dispoziția clienților băncii BCR care dețin un card de credit contactless. Cardul va servi nu
numai pentru taxele de serviciu, ci și pentru a deschide și a închide vehiculul. Și pentru rezervări?
Desigur, există aplicația dedicată.

Enel a semnat un acord cu compania chineză BYD, lider în construcția de autovehicule electrice și baterii cu
litiu fosfat de fier. Fierul, folosit ca o componentă centrală, asigură siguranță, stabilitate și durată lungă de
viață a bateriei. Acordul deschide calea pentru posibile proiecte de cooperare legate de autobuzele electrice și
promovează electrificarea transportului public.

O altă aplicație a mobilității electrice este reprezentată de flotele complet electrice ale
companiilor. Și în acest caz, Enel se află în prima linie: de exemplu, pentru angajații companiilor
Enel Codensa și Gamesa, din Columbia, mobilitatea sustenabilă este o rutină zilnică datorită
celei mai mari flote ecologice din țară: 16 automobile și 48 de biciclete electrice care au obținut
un mare succes și au contribuit la reducerea emisiilor de CO2. >>>
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World Solar Challenge este renumitul raliu pentru autovehiculele cu
energie solară, care are loc o dată la doi ani în Australia. Provocarea
este să călătorească 3.021 kilometri, între Darwin și Adelaide, prin
sălbăticia australiană și folosind doar prototipuri alimentate cu energie
fotovoltaică. > www.worldsolarchallenge.org

Emilia 3 este automobilul cu energie solară, născut datorită proiectului Onda Solare, care, de
peste 10 ani, unește universități, companii și centre de cercetare italiene în numele inovației.
Printre sponsori se află și Enel Green Power. Emilia 3 a obținut mari succese în cele mai
importante curse de mașini solare de pe pământ, cum ar fi Albi Eco Race din Franța, Maroccan
Solar Challenge, Carrera Solar în deșertul Atacama din Chile și iLumen European Solar
Challenge din Belgia.

Pentru a urmări Emilia 3 și a descoperi în avanpremieră cum va fi noul cruiser cu 4 locuri
care va coborî pe pistă la American Solar Challenge din iulie 2018, accesează
> https://www.facebook.com/italiansolarcar/

Din acordul dintre Enel și Dorna ia naștere primul campionat de motociclete electrice de pe
planetă. FIM Enel MotoE World Cup va începe în 2019 pe șase circuite istorice europene, iar
protagonistă va fi EgoGP, bicicleta electrică creată de Energica: 250 km/h, de la 0 la 100 km/h
în 3 secunde, 147 de cai și o persoană de excepție care să o testeze, precum pilotul italian
Loris Capirossi. Pe lângă faptul că va fi sponsorul principal al evenimentului, Enel va garanta
sisteme de încărcare, servicii energetice avansate, furnizare și stocare de energie verde,
personal și infrastructură. Datorită soluțiilor inovatoare ale Enel X, e-moto vor face plinul cu
energie 100% regenerabilă folosind dispozitive de smart&fast charging: o tehnologie care
wpermite încărcarea în mai puțin de 30 de minute, atât în stand-uri, conectate la rețea, cât
și în orice altă parte a circuitului, în modul baterie, prin încărcătorul mobil, care poate fi ușor
transportat de la stand la paddock sau chiar pe pistă.
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În Rusia, Enel folosește drone pentru a inspecta interiorul cazanelor
termoelectrice de mari dimensiuni, evitând scările costisitoare.

Chiar și bicicletele electrice reprezintă o contribuție importantă la
difuzarea modurilor de deplasare mai sustenabile. Disponibile în mai
multe variante, pentru orice fel de cerință și de traseu, e-bike vă
permit să ajungeți la destinație fără efort. Reprezintă o modalitate
excelentă pentru a ajunge la locul de muncă sau pentru drumeții
prin munți. Bateriile sunt ușoare și pot fi ușor scoase pentru a fi
încărcate acasă.
Dar să trecem de la transportul rutier la cel aerian și să vorbim
despre drone, mijloace cu propulsie electrică, ce zboară fără pilot,
datorită instrucțiunilor la distanță trimise prin telecomandă sau
smartphone. Dezvoltarea tehnologică le-a redus mărimea, a
îmbunătățit durata de viață a bateriilor și a redus costurile.
Dronele sunt folosite în multe domenii, deoarece fac procesele
și intervențiile mai eficiente și mai eficace: de la agricultură la
securitate, de la jurnalism la fotografie și cinematografie, de la sport
la manifestații în piață.… Utilizarea dronelor este, de asemenea,
funcțională în sectorul electric. Datorită camerelor de înaltă
definiție sau camerelor termice, senzorilor infraroșii și detectoarelor
de gaze, dronele pot survola instalațiile de producție (centrale
termice, bazine hidroelectrice, dar și instalații fotovoltaice) pentru a
efectua monitorizarea obișnuită în timp real din puncte dificile sau
periculoase, dar și pentru intervenții speciale de monitorizare sau
inspecții în zone foarte extinse și inaccesibile pe uscat sau în caz
de urgență din cauza vremii nefavorabile și cutremurelor, înlocuind
elicopterele și reducând riscurile pentru operatori. Cu avantajul
suplimentar că nu necesită zone dedicate pentru decolare, aterizare
și zbor fără emisii.
Evoluția tehnologică oferă oportunități importante de electrificare
și în transportul naval, deși se află în continuare în fază de
experiment și dezvoltare. Electrificarea navelor urmărește să
contribuie la gestionarea poluării apelor marine și a bazinelor
hidrografice. Norvegia, de exemplu, se află în top datorită navelor
de pescuit electrice echipate cu sisteme fotovoltaice instalate la
bord pentru reîncărcare. În mai 2017, grupul chimic norvegian Yara a
anunțat că până în 2018 va putea fi utilizată o navă electrică pentru
mărfuri pentru transportul de mărfuri între fabrică și porturile Brevik
și Larvik, traseu realizat în prezent prin peste 40.000 de călătorii
cu camionul pe an. Până în 2020, nava va fi dotată cu conducere
autonomă și va fi controlată de la distanță. Nava are un cost estimat
de 25 de milioane de dolari, de aproximativ trei ori mai mare
decât o navă cu combustie de dimensiuni similare, dar va permite
companiei să obțină o reducere a costurilor anuale de funcționare și
întreținere cu 90%.

În mai 2017, China a lansat
COMAC C919, prima aeronavă
electrică de linie pentru transportul
a circa 150 de pasageri.
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Iată-ne ajunşi la jumătatea călătoriei noastre pentru a descoperi
ușile deschise prin intermediul energiei electrice. Am văzut cum
electricitatea ne permite să ne trăim viața într-un mod din ce în ce mai
inteligent, activ, participativ și eficient: într-un cuvânt, conștient. Am
explorat avantajele mobilității electrice, ceea ce face mai realizabile
obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării
fonice. Să încercăm acum să ne extindem perspectiva, să privim în
jur, să explorăm realitatea. De exemplu: cum sunt orașele noastre? Ce
putem face pentru a le transforma în locuri mai sustenabile, mai verzi,
mai plăcute pentru toată lumea?
Să plecăm de la această nevoie concretă și să mergem către
descoperirea tehnologiilor pe care le avem la dispoziție pentru a ne
transforma orașele. Începem cu smart grids, rețelele inteligente, care
revoluționează modul în care distribuim energia electrică.
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De la city la smart city
Cine nu a visat vreodată să trăiască sau să lucreze într-un oraș mai viabil,să
ridice mâna. Unii dintre noi și l-au și imaginat: verde, tăcut, liniștit, curat...cu
alte cuvinte, sustenabil, eficient și sigur: pur și simplu smart sau inteligent.
Orașele au fost întotdeauna în centrul schimbării, reflectând nivelul de
dezvoltare economică și socială pe care îl poate atinge societatea. Ele
reprezintă un spaţiu al oportunităților, dar și al provocărilor. Tendința viitoare
este creșterea din ce în ce mai susținută a aglomerărilor urbane și, în
consecință, a nevoilor și necesităților persoanelor care locuiesc acolo. Este
necesară echilibrarea dezvoltării teritoriilor și a sistemelor urbane cu un
grad de sustenabilitate real al mediului. Smart cities reprezintă răspunsul
la această nevoie.

„În prezent, un miliard de oameni trăiesc într-o mahala urbană. Orașele
sunt adesea bazine de suferință și probleme în exces, iar acest lucru se va
înrăutăți. Prin urmare, este foarte important să le transformăm, făcându-le
primitoare, rezistente și sustenabile.”
Lise Kingo, CEO al UN Global Compact
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Viață nouă în oraș
Pornind de la aceste premise, este clar de ce

energiei, reducerea emisiilor, controlul

smart cities, orașele inteligente, sunt una dintre

consumului, fac parte din viața de zi cu zi a

cele mai dezbătute și provocatoare teme din

cetățenilor, a administrațiilor și a companiilor.

actualul peisaj științific și politic.

Care sunt zonele care trebuie îmbunătățite?

Potențialul implementării lor din punct de vedere

De la eficiența clădirilor, prin îmbunătățirea

energetic, ecologic și social este, de fapt,

sistemelor de încălzire și răcire și a dispozitivelor

revoluționar. Orașele inteligente sunt considerate

de iluminat, până la integrarea microgenerării

un model urban capabil să combine

din surse regenerabile; de la optimizarea ciclului

protecția mediului, eficiența energetică și

de deșeuri și a apei până la dezvoltarea unui

sustenabilitatea economică.

sistem de transport mai eficient și mai sustenabil

Un loc în care infrastructurile, serviciile și

(sisteme de info mobilitate, mobilitate electrică,

tehnologia se unesc pentru a oferi un centru

intermodalitate), până la o mai bună gestionare a

locuit cu dimensiuni umane, în care economisirea

rețelelor de distribuție a energiei electrice.

Smart cities sunt hi-tech și implementează,
treptat, ultimele inovații: contoare electronice,
sisteme de stocare a energiei, infrastructuri de
încărcare pentru mobilitatea electrică, iluminat
public eficient, dispozitive care oferă informații
clare și accesibile privind consumul.
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Prin urmare, un oraș smart este un oraș
sustenabil care asigură standarde ridicate ale
calității vieții, datorită optimizării resurselor
și spațiului și prin implementarea de soluții
tehnologice inovatoare. Factorul cheie pentru
realizarea acestui scenariu este totuși o
schimbare culturală și adoptarea unei abordări
integrate capabilă să includă multe aspecte
diferite într-un cadru unic. Pe lângă măsurile de
infrastructură, devin indispensabile şi acțiunile
care vizează implicarea activă a cetățenilor
și îmbunătățirea obiceiurilor lor de consum,
energetic sau nu.
Mai mult, trăim într-o epocă globală în care totul
este conectat și, prin urmare, avem nevoie de o
abordare open power, organică și incluzivă.
Orașele smart se disting și prin proiecte de
inovare eco-socială, cum ar fi grădinile urbane:
agricultura socială, astăzi, este de fapt un
instrument pentru crearea unor societăți
mai sustenabile, mai deschise și incluzive.
Inițiativele horticole comunitare creează servicii
în zonele urbane și rurale în beneficiul siguranței
alimentare, al biodiversității și al utilizării optime
a resurselor naturale; ele favorizează răspândirea
elementelor de incluziune socială și comunitară
chiar și în contexte dezavantajate; acestea
pot fi utilizate în scopuri terapeutice și pentru
reabilitare, precum și în scopuri educaționale,
recreative și ocupaționale. >>>
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Iată un alt exemplu de abordare „deschisă“: în ultimii ani, creșterea urbanizării, digitizarea
progresivă și dorința noilor generații de a accesa un serviciu, mai degrabă decât a-l deține,
au încurajat dezvoltarea conceptului de car sharing, care poate fi și electric, crescând astfel,
impactul pozitiv asupra calității aerului din centrele urbane. La urma urmei, e-mobility este
una dintre cărțile câștigătoare: atât pentru transportul privat, cât și pentru transportul public.
După cum arată politicile adoptate de tot mai multe orașe din lume: de exemplu, Londra
deține cea mai mare flotă de autobuze electrice din Europa (120 de autobuze complet
electrice și 2.000 de autobuze hibride). Pe locul doi, se află Țările de Jos: terminalul din
Eindhoven are 43 de puncte de încărcare rapidă pentru a garanta „plinul” noii flote în mai
puțin de o jumătate de oră și reprezintă punctul de plecare și punctul de sosire al fiecărei
linii, astfel încât autovehiculele să fie întotdeauna încărcate.
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În România, dezvoltarea orașelor smart este încă în fază incipientă, dar în ultimii ani multe orașe au
studiat și au implementat soluții pentru creșterea eficienței și calității vieții locuitorilor.
Alba Iulia Smart City 2018 este proiectul național ce urmărește să construiască cele mai moderne și
digitale orașe din România cu ocazia centenarului Marii Unirii. Programul se distinge prin numeroasele
inițiative, mai concret, 14, implementate numai în primul an - de la accesul rapid la internet oferit de
Orange România unei rețele wifi care include mai mult de 228 puncte de acces în oraș, la peste 15
hotspot-uri în autobuze. De la dezvoltarea aplicației pentru guvernanţă digitală și raportarea accidentelor
la proiectele de digitizare din școli, până la extinderea iluminatului public inteligent și a sistemelor
de monitorizare a aerului. Astăzi, Alba Iulia are peste 600 de senzori care, împreună cu rețelele de
comunicații mobile, creează infrastructura digitală a orașului.
Cluj-Napoca este unul dintre cele mai avansate orașe din România în ceea ce privește proiectele smart
city. În 2017, a lansat o serie de instrumente digitale pentru a simplifica relațiile cu instituțiile și pentru a
face serviciile publice mai accesibile: o platformă digitală pentru solicitarea electronică a certificatelor de
urbanism, o aplicație de raportare directă a neregulilor către departamentele primăriei și o aplicație care
monitorizează spațiile de parcare disponibile în șase parcări publice.
În iulie 2017, Bucureștiul a inaugurat un nou centru de control și monitorizare a traficului la primărie.
Echipat cu tehnologie de ultimă generație și activ 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, centrul
utilizează ecrane pentru a aduna informații de la 215 intersecții semaforizate, care vor deveni 450 toate intersecțiile semaforizate din București - până în anul 2018. Și dacă este blocată o intersecție?
Informațiile sunt trimise la Poliția Locală sau la Brigada Rutieră, care trimit cel mai apropiat echipaj
acolo unde sunt probleme. Potrivit primarului municipiului București, noul centru va permite o
decongestionare a fluxului de trafic cu 20-30%.

Sunteți curioși să aflați dacă au fost activate proiecte inteligente chiar în orașul
vostru și stadiul în care se află acestea? Asociația Română pentru Smart City și
Mobilitate a elaborat o hartă națională utilă care monitorizează situația > http://map.
romaniansmartcity.ro
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Iluminatul public

Unul dintre elementele prin care se distinge smart city este, cu siguranță, iluminatul public
care joacă un rol fundamental în a face spațiile urbane accesibile, deschise și sigure.
Dar și pentru sprijinirea administrațiilor în atingerea unor standarde înalte de eficiență și
sustenabilitate. Lumina, de fapt, valorifică arhitectura și locurile, dar reprezintă și o limitare a
consumului și a poluării luminoase. Acesta este cazul noilor tehnologii, cum ar fi LED-urile,
care aduc economii semnificative de energie cu beneficii economice nu numai în casele
noastre, ci și pe străzile orașelor în care trăim.

În cadrul proiectului Alba Iulia Smart City, chiar și iluminatul stradal a fost îmbunătățit. Pe Calea
Moților, la ieșirea spre Micești, sunt instalate 106 noi corpuri de iluminat cu LED, cu o putere de
64 W, în locul vechilor becuri de 150 W. Proiectul include și soluții inteligente pentru gestionarea
iluminatului public. Stâlpii de iluminat sunt controlați de la distanță, alături de programul de
funcționare și intensitatea luminii (becurile sunt aprinse, astfel, în funcție de situație, de exemplu
mai lent, pe parcursul apusului de soare sau lumina este diminuată la ore și în zone în care nu
este necesară). Dispozitivele trimit alarme și oferă informații în timp real referitoare la consumul
de electricitate pentru fiecare stâlp. Această soluție este menită să ducă la reducerea costurilor
cu iluminatul public și gestionarea mai bună a mentenanței sistemului.
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Archilede este sistemul public de iluminare cu LED al Enel. Include o gamă completă de
aparate de înaltă eficiență, capabile să răspundă celor mai diverse nevoi, de la evenimente
majore, precum Expoziția Universală din Milano 2015, la iluminatul locurilor în care trăim în
fiecare zi. Modelele Archilede High Performance, Evolution și Special, permit economisirea
cu până la 80% a energiei în comparație cu tehnologia tradițională și pot fi, de asemenea,
controlate și gestionate de la distanță, reducând consumul de energie și, prin urmare,
emisiile de CO2.
Dacă pe vremuri iluminatul public servea „doar” pentru a aduce lumină, eficiență și siguranță
drumurilor, clădirilor și monumentelor, de câțiva ani conceptul a evoluat și s-a extins: astăzi,
iluminatul public este integrat și se contopește cu alte servicii, precum panourile de control,
managementul parcărilor, semnalizarea în timp real, activități de supraveghere video. Astfel,
au luat naștere sistemele de gestionare inteligentă a semafoarelor, iar lampadarele
clasice devin un fel de laborator tehnologic. >>>

În parcul Sub Arini din Sibiu, copii se pot juca iluminați de o lumină „inteligentă”.
Proiectul citadin, deja în curs, prevede instalarea de corpuri de iluminat eco-eficiente,
amenajarea de HotSpot-uri WiFi și camere de filmat. Proiectul presupune și un sistem
de telegestiune care permite monitorizarea centralizată și de la distanță a sistemului.
Sistemul de iluminat permite reglarea intensității luminii pe intervale orare, iar în locul
de joacă iluminatul poate funcționa prin acționarea senzorilor de mișcare.

InteliLIGHT ® este sistemul public de telegestiune
pentru iluminatul public dezvoltat de compania
românească Flashnet din Brașov, care a
îmbunătățit calitatea iluminatului public în
multe orașe din întreaga lume, de la România
la Indonezia, de la Rusia la Arabia Saudită și la
Ungaria > https://youtu.be/U3kdZE1FOuk

Cea de-a cincea generație de telefonie mobilă, 5G, va fi punctul de
convergență între infrastructura iluminatului public și fibra optică: lămpile
stradale se transformă în antene pentru telefoanele mobile, conectate între
ele prin intermediul benzii ultra-largi. 5G va fi un instrument fundamental
destinat dezvoltarii mobilității electrice: autovehiculele electrice, din motive
tehnologice, sunt mari utilizatori de date și au nevoie de conexiuni rapide.
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Lumina este și o problemă estetică: de la primele lampadare cu LED-uri am ajuns la sisteme
de iluminat care pot răspunde gustului colectiv: pe lângă respectarea reglementărilor și a
necesității de a economisi energie, trebuie să lucrăm și la efectul care se creează asupra
atmosferei. Experimentând, de exemplu, temperaturile de culoare tot mai plăcute, pentru
a evita albastrul intens al primelor LED-uri. Aceasta se referă în primul rând la iluminatul
artistic, o zonă în care Enel Sole are o mare tradiție, cu peste 1.350 de intervenții la nivel
internațional: grădinile din Quirinal, Altare della Patria și Panteonul din Roma, Domul de la
Orvieto, Podul din Cetatea Alexandriei al celebrului arhitect Richard Meier, grădinile Real
Alcázar din Sevilla, Ambasada Italiei de la Moscova, pentru a aminti doar câteva.
În vara anului 2017, a fost inaugurat sistemul inovator care luminează o parte din Parcul
arheologic Pompei, celebru în întreaga lume și patrimoniu Unesco: pentru a face vizitarea
săpăturilor chiar mai atrăgătoare, lumina este combinată cu sugestii sonore și imagini
3D, pentru o experiență multisenzorială unică în lume, într-o călătorie care povestește viața
orașului, înainte de întunericul erupției.
Cristalizată din cenușa erupției vulcanului Vezuviu într-o zi de vară târzie a anului 79 d.Hr.,
Pompei a ajuns la noi „în întregime, ca și cum locuitorii ar fi plecat cu un sfert de oră înainte”.

„De la început, obiectul nostru a fost să deschidem săpăturile pe timp de noapte, ca un muzeu. Din
această perspectivă, integrarea sistemului de iluminat cu sunetul și imaginile dorește să transforme
experiența vizitei într-o poveste: ca și cum zidurile ar povesti despre orașul vechi prin dialogurile celor
care au lucrat și au trăit acolo. Textele au fost convenite și scrise de către funcționarii și arheologii
autorității care au creat o istorie în istorie: povestea orașului Pompei viu. Videoclipul care încheie traseul
din Bazilică prezintă arhitecturile și picturile vilelor, faimosul roșu pompeian și povestește despre relația
dintre locuitorii orașului și mediul înconjurător.”
Francesca Migliorato, responsabil pentru iluminatul artistic în cadrul Enel Sole.
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Astfel îl descrie scriitorul și filozoful francez François-René de Chateaubriand, fondatorul
romantismului, în călătoria sa în Italia în 1804. Astăzi, aceeași viață se reîntruchipează datorită
proiectului O noapte la Pompei născut din colaborarea companiei Enel cu instituțiile italiene.
Datorită acestui proiect, în timpul tururilor de seară, vizitatorii au ocazia să experiementeze
plimbare noaptea în Pompei, care se termină cu imaginile sugestive ale videoclipului 3D
realizat de specialiștii Information Technologies Lab (Italia) și ai Institutului pentru bunuri
arheologice și monumentale al CNR Consiliul Național de Cercetare, care surprind vizitatorul
printr-un vârtej de stimuli sonori și luminoşi.
Enel a realizat la Pompei o amplă operațiune de relamping, înlocuind toate vechile surse de
halogen cu dispozitive LED (cu o reducere de 60% a consumului) și a introdus, datorită
modernizării și înlocuirii unei părți a liniilor electrice din zonă, un sistem inovator de
automatizare care vă permite să controlați întregul sistem de la distanță și vă permite să
reglați intensitatea luminii fiecăruia dintre cele 432 de puncte de lumină de pe traseu,
integrându-le perfect cu sunete, zgomote și conținut video.

“În Pompei, am încercat să rezolvăm toate problemele
din zonă, dar totuși nu aveam posibilitatea să oferim

Proiectul „O noapte la Pompei“, combină sustenabilitatea și

acces noaptea. Dar am reușit: rezultatul este un traseu

eficiența energetică, dar și arta și tehnologia, două dimensiuni

semnificativ, plin de emoții, deoarece iluminatul este
însoțit de sunete și voci care permit vizitatorilor să se

aparent îndepărtate, dar foarte apropiate: cuvântul „tehnică”
derivă din greaca veche τέχνη (tèchne), care înseamnă „arta și
inventivitatea de a ști cum să faci”.

scufunde într-o seară pompeiană.”
Massimo Osanna, Director general al Parcului
Arheologic Pompei

Datorită jocului sugestiv
de lumini, liniile și formele
ruinelor din Pompei
strălucesc cu o frumusețe
reînnoită.
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Ediția 2017 a Spotlight Festival a adus, ca în fiecare an, pe străzile Bucureștiului
mulți artiști din întreaga lume și instalații sugestive de lumină care au transformat
orașul, timp de câteva zile, într-un spațiu magic de privit cu ochi noi. S-a întâmplat,
de exemplu, cu videomapping-ul Enel Romania „Energy of Bucharest”, proiectat
pe fațada Cercului Militar Național, un imn pentru energia pozitivă și apropierii
dintre oameni. Sau cu „Monolith Ensemble”, o instalație de 3.300 de LED-uri care
reprezintă un tribut adus atmosferei urbane nocturne. Sau cu „Laser Pacman”,
reinterpretarea celebrului joc video proiectat pe fațada Palatului Telefoanelor și
cu toate celelalte lucrări care au dat lumină festivalului. Pentru a afla totul despre
noua ediție > http://spotlightfestival.ro

iMapp Bucharest este unul dintre cele mai mari festivaluri de videomapping din lume. Priviți
lucrarea incredibilă, câștigătoare a ediției din 2017, executată de chinezul Gong Zhen: veți fi
încântați! > https://youtu.be/C6-UCkS7lKw
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Chiar și rețeaua devine inteligentă
Nu numai orașele devin inteligente: chiar și rețeaua electrică se
transformă. De fapt, cele două evoluții merg mână în mână. Auzim
tot mai des vorbindu-se despre smart grid. Despre ce este vorba?
Smart grid este o rețea electrică inteligentă care combină
utilizarea tehnologiilor tradiționale cu soluțiile digitale inovatoare,
făcând gestionarea rețelei de energie electrică mai flexibilă, datorită
unui schimb continuu și mai eficient de informații. Utilizarea
tehnologiilor digitale inovatoare permite, de fapt, monitorizarea
întregii rețele electrice, pentru a interveni prompt asupra eșecurilor
și a asigura o furnizare optimă a energiei electrice.
Un smart grid poate să integreze acțiunile tuturor actorilor
conectați, de la producători la consumatori.
Obiectivul este distribuirea energiei într-un mod eficient,
sustenabil, rentabil și fiabil.
Din punct de vedere tehnologic, smart grid transformă orașele
noastre, deoarece, pe lângă reglementarea și optimizarea
fluxurilor de energie, face posibile numeroase măsuri de eficiență
energetică și de reducere a emisiilor de CO2.

Punctul nevralgic al rețelelor inteligente este
contorul electronic pe care Enel îl instalează în mai
multe țări din întreaga lume, inclusiv în România,
unde, din 2015 și până în prezent, a instalat
aproximativ 300.000 de dispozitive inteligente.

Datorită smart grids, monitorizarea și
optimizarea fluxurilor de energie devine
mult mai ușoară, evitând irosirea și
acumulând și redirecționând eventualul
surplus de energie în timp real.
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O evoluție continuă
Pentru a înțelege mai bine funcționarea și avantajele smart grid, să facem un popas scurt în istorie.
Sectorul energetic a crescut până acum datorită evoluțiilor și îmbunătățirilor continue ale modelului
născut la sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu punerea în funcțiune a Edison Electric Light Station
din Londra (Marea Britanie), prima centrală electrică de uz public din lume. Modelul nostru energetic
a evoluat din punct de vedere tehnologic și a devenit foarte sofisticat, dar la bază a menținut
întotdeauna schema născută odată cu centrala londoneză: centrale mari de generare centralizate, cu
linii de transmisie și distribuție din ce în ce mai lungi și ramificate, care transportă energia electrică
produsă până la noi, consumatorii finali.
Astăzi, această paradigmă este transformată de mai mulți factori:
1. ponderea tot mai mare a surselor regenerabile, care nu produc energie electrică
în mod constant și care, în cazul soarelui și vântului, nu sunt programabile;
2. generarea distribuită care delocalizează producția de electricitate: fiecare dintre noi,
mulțumită mini stațiilor cu surse regenerabile, cum ar fi panourile fotovoltaice, poate produce
electricitate peste tot și, dacă sunt conectate la rețeaua națională, pot să o introducă în rețea;
3. uniunea din ce în ce mai strânsă între electricitate și electronică, oferă consumatorilor
instrumente de optimizare a consumului și de îmbunătățire a funcționării sistemului global,
așa-numita cerere activă;
4. difuzarea pe scară largă a infrastructurilor de încărcare pentru mobilitatea electrică:
conectarea la smart grid a tuturor punctelor de încărcare a autovehiculelor electrice va permite, de
exemplu, ca vârfurile producției de surse regenerabile să fie absorbite în bateriile auto.
Evident că mai sunt multe de făcut. Rețelele tradiționale au fost proiectate și construite pentru a lua energia
produsă de câteva centrale electrice mari și pentru a o transporta într-o singură direcție către utilizatorii finali.
Nu s-a prevăzut și prelevarea energiei generate de o multitudine de mici stații dispersate pe întreg teritoriul,
o activitate necesară astăzi și care va deveni norma pe scară largă, în viitor.
Prin urmare, putem spune că se termină evoluția și începe revoluția: schema unidirecțională și centralizată a
rețelei de energie electrică pe care am folosit-o până acum este depășită treptat de o nouă modalitate de
producere, transportare și utilizare a energiei. Un mod deschis, capilar și bidirecțional.

Una dintre aplicațiile smart grids este
integrarea energiilor regenerabile.
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Tehnologia Vehicle to Grid transformă autovehiculele electrice în baterii
pe patru roți: o modalitate inovatoare de stocare a energiei electrice și
de eliberare a acesteia în rețeaua electrică, dacă este necesar.
Evident, în rețeaua inteligentă.

Un exemplu referitor la smart grid este Marcus Garvey Village Apartments Microgrid
din New York. Proiectul prevede o microrețea rezidențială pentru mai multe familii, cu
panouri fotovoltaice, celule de combustie și stocare. Datorită software-ului sofisticat, cele 625
apartamente din Marcus Garvey Village vor putea să consume toată energia pe care microrețeaua
bidirecțională o va integra și o va distribui: costul se va reduce, eficiența sistemului va crește,
iar emisiile de gaze cu efect de seră se vor reduce drastic. Proiectul este unul dintre operele
emblematice ale Demand Energy, societate din grupul Enel specializată în soluții software și
sisteme inteligente de stocare a energiei.

La New York, proiectul Marcus Garvey Village Apartments
Microgrid arată că, inclusiv în metropole, se poate construi o rețea
controlată într-un mod inteligent şi digital, care crește autonomia
energetică și transformă lanțul de aprovizionare cu energie.

Un exemplu de dezvoltare a soluțiilor locale de smart
grid este inteliGRID®, tehnologia hardware și software
de gestiune pentru rețele de distribuție electrică de
joasă tensiune creată de societatea română Flashnet.
Primul proiect pilot smart grid cu tehnologia Flashnet a
fost dezvoltat de Electrica în 2010 la Brașov și a implicat
aproximativ 5.000 de utilizatori rezidențiali și industriali. Alte
proiecte au fost implementate în Ploiești și Cluj-Napoca.
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Dar, toată electricitatea despre care am vorbit până acum, de unde vine?
Este timpul să ne concentrăm asupra producției de energie, a surselor și a
centralelor electrice: să aflăm cum funcționează, ce este mixul energetic
și care sunt cele mai actuale provocări și inovații.
De asemenea, va fi o ocazie de a aprofunda rolul din ce în ce mai important
al surselor regenerabile și de a explica semnificația conceptelor și
tehnologiilor-cheie precum generarea distribuită și sistemele de stocare.
Și aste nu e tot: creșterea stațiilor verzi merge mână în mână cu nevoia de a
găsi noi utilizări pentru centralele termoelectrice care nu mai sunt eficiente,
dar care au nevoie de un viitor. Care sunt perspectivele?
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Mix-ul energetic
Mixul energetic este ansamblul de surse energetice
primare (cum ar fi energiile regenerabile, fosile și nucleare)
utilizate pentru producția de energie electrică într-o țară.
Pentru a garanta o aprovizionare sigură cu energie, la
prețuri competitive și respectând mediul, mixul energetic
trebuie să fie echilibrat și diferențiat. Soluția constă în
integrarea diferitelor surse de energie: cele regenerabile
și CO 2 și cele tradiționale, respectiv, sursele fosile care,
spre deosebire de cele regenerabile, garantează siguranța
aprovizionării, dar generează emisii. >>>

Enel este cel mai mare producător de energie regenerabilă din lume
și 33% din producția sa este verde: 95 TWh pe an, egal cu nevoile a
peste 35 de milioane de familii, sunt produse care folosesc energia
hidroelectrică, geotermală, eoliană, solară, biomasă și alte tehnologii
integrate și experimentale, cum ar fi energia marină.
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Fiecare țară are propriul mix energetic, rezultatul disponibilității diferite de materii prime și al evoluției
sistemelor de producție. De exemplu: în Franța și în Belgia cea mai importantă contribuție provine din energia
nucleară, care acoperă o cotă de aproximativ 72% și, respectiv, 48%. Sectorul termic și, în special, cărbunele
joacă în continuare un rol esențial în Germania (aproximativ 55%). Spania are unul dintre cele mai echilibrate
mixuri, folosind toate sursele disponibile.
Și țara noastră? Anul trecut a marcat o schimbare importantă în principala sursă de energie electrică din
România. În timp ce în anii precedenți hidroelectricul a constituit cea mai mare parte a producției, în 2017
cărbunele a fost principalul protagonist al generării naționale, confirmând că România va continua să
depindă substanțial, pe termen mediu și lung, de producția termoelectrică.
Dacă în anul 2016 generarea de energie hidroelectrică a crescut cu 9% față de 2015, în 2017 a scăzut cu
25,1%, ajungând la 14.755,2 milioane kWh. O scădere care a fost compensată de creșterea producției din
centralele termice (28.088,4 milioane kWh, + 5,7%), nucleare (11.508,9 milioane kWh, + 2%) și din alte surse
regenerabile, în special cea eoliană (7.410,5 milioane de kWh, o creștere de 685,3 de milioane de kWh).

Bilanțul energiei electrice în România
Date provizorii 2017 (GWh*)
* 1 GWh = 1 milion de kWh

2017

2017/2016

63.645,3

-2.476,3

14.755,2

-4.942,9

in centrale electrice eoliene

7.410,5

+685,3

in centrale solare fotovoltaice

1.882,3

+37,6

în termocentrale clasice

28.088,4

+1.520,7

în centrale nuclearo-electrice

11.508,9

+223,0

Import

3.654,3

+84,1

Consum final

54.621,0

-219,4

în economie

42.622,1

+443,2

553,0

-41,8

11.445,9

-620,8

Consum propriu tehnologic
în rețele și stații

6.130,6

-133,5

Export

6.548,0

-2.039,3

Producție
în hidrocentrale

iluminat public
populație

Sursa: Institutul Național de Statistică

Producție de energie electrică - Date provizorii 2017

18,1%

Nucleară

23,2%

Hidroelectrică

11,6%
Eoliană

3%

Fotovoltaică

44,1%

Termoelectrică
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România are o centrală nucleară, Cernavodă, cu
două reactoare nucleare active care generează
aproximativ 18% din producția națională de energie
electrică. Primul reactor a fost pus în funcțiune în
1996, al doilea în 2007.
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Regenerabilele: un rol principal
În lume, sursele regenerabile joacă astăzi un rol principal, găsind o utilizare pe scară largă
atât pentru producerea căldurii (sectorul termic), cât și pentru producția de energie electrică
(sectorul electric) și ca biocarburanți pentru autotracțiune (sectorul transporturilor).
Acest lucru se aplică și țării noastre, e de ajuns să ne gândim că în 2016, 42% din
producția electrică a fost furnizată de apă, vânt, soare și biomasă și că România este
una dintre statele membre UE care au atins deja și au depășit în 2014 ponderea cererii de
energie din surse regenerabile stabilită pentru țara noastră la 24% până în 2020.

Iată cuvintele Vicepreședintelui Comisiei Europene (CE) Maroš Šefčovič, responsabil cu Uniunea
Energetică, care, în timpul unei vizite în țara noastră, a spus: „Despre energia regenerabilă, știu
că ați avut propriile experiențe, că ați trecut prin faze dificile , dar ați realizat un progres minunat.
Sunteți una dintre puținele țări care și-au atins targetul înainte de expirarea termenului limită.
Cred că vă veți putea folosi bunele rezultate și să ajutați sau să vindeți succesul vostru acelor țări
care au probleme pentru a atinge standardele lui 2020. Cel mai important este că ați dezvoltat
tehnologia și, dacă mă uit la ce potențial aveți în această regiune în ceea ce privește energia
solară, eoliană, hidro sau biomasă, este impresionat. Consider că ar trebui să conlucrăm înspre
beneficiul țării dvs, al regiunii dvs. și al întregii Uniuni Europene”.

Dacă producția hidroelectrică a scăzut dramatic în 2017, România rămâne una dintre
piețele cu cea mai rapidă creștere a energiei eoliene din regiune. Conform European
Statistics Bureau – Eurostat, în 2016, țara noastră a fost pe locul 10 în Uniunea Europeană în
ceea ce privește energia eoliană generată. >>>
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Decembrie 2017 a fost luna record
pentru parcul eolian de la Cogealac
Fântânele. Cu energia electrică
produsă de centrală, ar fi fost
posibilă furnizarea energiei electrice
timp de un an pentru 46.000 de
case, de dimensiunea orașelor
Filiași, Dăbuleni, Calafat, Câmpulung
și Curtea de Argeș. Doar parcul
eolian CEZ – localizat la Constanța,
a raportat la sfârșitul anului 2017 o
cantitate realizată de peste 1.323
GWh, cu 14% mai mult față de 2016,
beneficiind de o forță a vântului în
medie de 7,25 m/s.

Prima turbină eoliană din România a fost instalată în județul Prahova
în 2004. Şi apoi? Pentru o istorie sintetică a energiei eoliene în țara
noastră, accesaţi > https://goo.gl/Twrrqp

Numerele Enel România (date 2016)

1.235 GWh
Producție netă
Născută în anul 2007, Enel Green Power România și-a deschis
prima instalație electrică eoliană în anul 2011, la Valea Nucarilor,
lângă Tulcea. Între 2011 și 2012 a construit alte 7 instalații pentru
a obține energie de la vânt în întreaga Românie, cu o capacitate
eoliană instalată de 498 MW și cu 4 instalații fotovoltaice. Cu peste
1 miliard de euro deja investiți, Enel este astfel în prima linie în
provocarea pentru a transforma România într-un lider mondial în
domeniul energiei regenerabile și al practicilor sustenabile.
Pentru a vedea o intervenție spectaculoasă de mentenanță la una
dintre instalațiile EGP > youtu.be/lTpPfL68rn4

534 MW
Putere eficientă netă

12
Număr de instalații,
toate din surse regenerabile

91.412 km
Lungimea liniilor de distribuție
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La 30 km de București există o „pădure de smarald”. Este rezervația naturală Comana: o comoară a biodiversității, destinația a
mii de vizitatori în fiecare an. Din 2012, proiectul Mega Tree, creat de Enel Green Power în colaborare cu organizația non-profit
MaiMultiVerde, a implicat locuitorii din regiune într-o formulă specială de promovare a surselor regenerabile: la fiecare 10 MWh de
energie verde consumată de cetățeni, EGP a promis să planteze un stejar mic în parc. Rezultat? Au fost plantați 22.000 de copaci, o
lucrare de mare valoare ecologică și socială.

Contribuția surselor regenerabile la necesitățile energetice este posibilă și datorită așa-numitei
generări distribuite: vor fi tot mai numeroase micile instalații de generare din teritoriu și din
zonele cele mai descentralizate și alimentate cu energie eoliană și fotovoltaică, dar și cu biogaz și
biomasă. Cu biomasă este alimentată inovatoarea stație din Agordo, în Italia, construită de Enel
în 2017 pentru a da energie sediului istoric al Luxottica, liderul mondial în producția de lentile și
ochelari. Mini stația este trigenerativă și poate să furnizeze energia electrică și termică atât
caldă, cât și rece, toate cu costuri reduse și impact zero. Stația este ecosustenabilă și reduce
drastic emisiile de CO2, deoarece biomasa - rezultatul ramurilor, cositului, deșeurilor forestiere,
tăierilor - este de calitate certificată și este furnizată de companii pe o rază de 30/40 kilometri:
este așa-numita filieră foarte scurtă care garantează echilibrul hidrogeologic, gestionarea
pădurilor și curățarea optimă a acestora. Biomasa alimentează cuptoarele, în care lemnul arde la
950 de grade (fumul se separă de cenușă, apoi se elimină separat) și pornește, printr-un sistem
sofisticat de filtrare și turbine, producția de energie curată, care asigură aproape în totalitate
necesitățile termice (și pe cele electrice) ale Luxottica. Acest proiect reprezintă un prim pas
important către crearea unei rețele de centrale de generare distribuită la scară mică pe întreg
teritoriul Italiei, în serviciul companiilor.

Sursele regenerabile produc nu
numai energie electrică, ci și energie
termică. Căldura este generată prin
cazane, sobe și hornuri alimentate
cu biomasă, cum ar fi lemnele de foc
sau peletele, panourile solare care
încălzesc apa, pompele de căldură

O altă clasificare. Soarele și vântul sunt surse
regenerabile intermitente și discontinue,
prin urmare, prin însăși natura lor, nu sunt
programabile: de fapt, nu se poate interveni în
prezența sau continuitatea lor. În schimb, apa,
geotermia și biomasa sunt surse regenerabile
programabile.

care utilizează căldura pământului.

Până în 2019, peste 50% din energia electrică
produsă de Enel va fi obținută din surse cu
emisii zero. De fapt, planul de afaceri 2015-2019
al Grupului prevede o creștere substanțială a
centralelor de energie regenerabilă: 7,1 GW,
care se vor adăuga la cei 9,6 GW deja instalați.
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Sistemele de acumulare
În ultimele decenii, calea către eficiența instalațiilor regenerabile a înregistrat progrese
surprinzătoare. Atunci, ce mai lipsește? Pentru a finaliza așa-numita revoluție verde, este
necesar să se dezvolte și să se utilizeze pe scară largă o piesă decisivă: sistemele de
acumulare a energiei sau storage, care permit stocarea energiei electrice produse și
gestionarea programabilității reduse, tipică majorității surselor regenerabile.
Stocarea este un element fundamental pentru colectarea surplusului de energie produs
în momentele de vârf din surse intermitente, cum ar fi cea eoliană și cea fotovoltaică,
și urmând reintroducerea surplusului în rețea atunci când vântul și soarele nu le pot produce.
Astfel se evită irosirea energiei curate și „gratuite” și necesitatea de a recurge la surse
fosile. Astăzi, pentru a compensa fluctuațiile centralelor eoliene și fotovoltaice, intervin
centralele convenționale sau cele regenerabile mai controlabile, cum ar fi cele geotermale
sau hidroelectrice.
Experții, însă, se așteaptă la vârfuri maxime de acoperire zilnică a nevoilor de către
producția intermitentă tot mai ridicată și frecventă, având în vedere evoluția așteptată a
capacității instalate a centralelor eoliene și fotovoltaice. >>>

Energy storage și crearea de rețele noi de
interconectare: două puncte importante
pentru dezvoltarea energiei regenerabile și
pentru ministrul nostru al energiei, Toma
Petcu. Iată cuvintele sale: „Eu consider
că, dacă putem să dezvoltăm cele două
lucruri, stocare și rețelele noi, prin care cei
care produc energie verde să se conecteze
la sistemul de transport național, acestea
vor încuraja relansarea investițiilor în
domeniul energiilor regenerabile. Punctul
forte îl reprezintă stocarea, care poate
fi cheia viitorului, pe lângă eficiență
energetică și investiții în noi capacități”.
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În 2008, Enel a început să studieze primele modele pentru a rezolva problemele de stabilitate
ale rețelei electrice și, din 2010, a fost implicată în inovația sistemelor de acumulare, testate în
zona experimentală din Livorno, Italia.

Din anul 2016, insula italiană Ventotene și-a schimbat viața grație unui sistem hibrid care integrează stocarea și motoare diesel
pentru alimentarea cu energie. Insula, care nu este conectată la rețeaua națională de electricitate, este o destinație turistică ale cărei
cerințe electrice sunt ridicate în timpul verii. Motoarele diesel sunt forțate să pornească și să se oprească frecvent, determinând
creșterea consumului de carburant și înrăutățind eficiența totală a sistemului. Bateria de 600 kWh cu ioni de litiu instalată de Enel
permite stocarea surplusului de energie electrică în momentele de vârf și reutilizarea acesteia atunci când este necesar, pentru a
evita irosirea pe timp de iarnă și întreruperile pe timp de vară, atunci când insula este dens populată.

Chiar și CNN a urcat pe drumul carosabil al Rutei 21 pentru a ajunge la altitudinea de peste
3.500 de metri, la Ollagüe, într-un colț îndepărtat al statului Chile, la granița cu Bolivia.
Camerele nu au fost atrase de peisajul lunar al platoului andin cu vulcani și lacuri sărate, ci
de un sat cu puțin peste trei sute de locuitori care se pare că sunt la ani lumină de lumea
tehnologică și digitală a marilor orașe, dar care, în realitate, reprezintă un avanpost al inovării.
Aici, Enel Green Power a combinat inovația, protecția mediului, energiile regenerabile
și implicarea populației locale prin crearea unui sistem inovator și sustenabil off-grid
care, datorită unui sistem de stocare a energiei, oferă acces permanent la electricitate micii
comunități locale. Este, printre altele, o soluție plug-and-play, deoarece componentele sale
pot fi ușor demontate, reasamblate și instalate într-o nouă poziție, o caracteristică deosebit
de utilă în zone îndepărtate, slab electrificate. Acum Ollagüe este alimentat direct de stații
regenerabile (mini eoliană și solară fotovoltaică), iar distribuția energiei este mai regulată
datorită sistemului de acumulare. „Generatorul diesel care a alimentat în prealabil zona va
rămâne oprit și va fi activat numai în câteva zile de iarnă, timp de cel mult câteva ore, sau ca
rezervă de urgență”, explică Luigi Lanuzza din cadrul Funcției Innovation Scouting & Selection
a Enel Green Power.
Proiectul realizează un vis al populației locale pentru că aduce în final energie electrică curată
24 de ore pe zi și demonstrează cum este posibilă satisfacerea nevoilor comunităților izolate
care nu au acces la energie electrică.
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Enel a realizat, de asemenea, un acord cu Amber Kinetics, o companie start-up americană
înființată la inițiativa unor profesori și cercetători ai universității Berkeley din California,
cu scopul de a evalua tehnologia inovatoare de stocare a volantului, un sistem
electromecanic constituit dintr-o masă de rotație mare capabilă să acumuleze energie. Astăzi,
tehnologia flywheel oferă o alternativă interesantă la bateriile tradiționale: sistemul din oțel de
5.000 de livre (aproximativ 2.267 kg) se încarcă prin transformarea energiei electrice provenită
de la centrala electrică la care este conectată sau din rețeaua electrică în energia cinetică a
flywheel-ului în mișcare, care are perioade de încărcare ce pot dura până la patru ore. În fazele
de vârf ale cererii, sistemul pornește un generator - în mod automat sau printr-un sistem de
control - care transformă energia cinetică în energie electrică, apoi o introduce în rețea. >>>

Instalarea unui panou fotovoltaic și a unui sistem de acumulare este o soluție utilă oriunde, chiar
și acasă. Energy storage permite îmbunătățirea eficienței sistemului fotovoltaic prin acumularea
energiei produse în timpul zilei pentru folosirea sa chiar și atunci când nu mai este soare, iar
stația nu produce (sau produce mai puțin). În acest fel, autoconsumul de energie generată este
maximizat, fără a schimba obiceiurile de consum.
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Unitatea flywheel a Amber Kinetics își
păstrează toată capacitatea de stocare
de 32 kWh în cei 30 de ani de viață
utilă preconizată, un avantaj clar față
de bateriile tradiționale care își pierd
treptat capacitatea de stocare în timp.
Sistemul dezvoltat de Amber Kinetics
sporește eficiența acestei tehnologii prin
introducerea flywheel într-un context
aproape perfect de vid; acest mediu,
cu ajutorul magneților și rulmenților
speciali, permite discului să se rotească
fără frecare până la 10.000 rpm. În plus,
flywheel-ul poate fi plasat într-o spațiu
subteran, fiind astfel adaptabil la medii
diferite.
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Zoom în centrală
După cum am văzut, în ceea ce privește mixul energetic, există multe surse care produc energie
electrică: nicio sursă nu este perfectă de una singură, dar toate împreună devin „smart”. Acum este
momentul să vizitați locurile în care sursele sunt transformate în energie: centralele electrice.
Să descoperim în detaliu ce sunt și cum funcționează instalațiile care produc energie electrică care,
moment după moment, alimentează țara și viața noastră.
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Centrale hidroelectrice
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SURSA

APĂ
După combustibilii fosili, apa este sursa principală de energie
electrică din lume.

MODUL ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ O CENTRALĂ CU REZERVOR

REZERVOR

Energie potențială

REȚEA DE DISTRIBUȚIE

Baraj
CONDUCTE

Energie cinetică

diferență de nivel

CANAL DE EVACUARE

TURBINĂ

Energia cinetică
provenind din
mișcarea apei
conduce la rotația
turbinelor.

ALTERNATOR

Transformă
energia mecanică
primită de la
turbină în energie
electrică.

TRANSFORMATOR
Scade intensitatea
electricității și crește
tensiunea acesteia,
pentru a o transmite
liniilor de transmisie.

ALTE TIPURI DE CENTRALE HIDROELECTRICE
Centrale pe cursul râului
Folosesc cursul natural al
râului.

Mini-centrale hidroelectrice
De dimensiuni reduse, au un impact scăzut
asupra teritoriului și pot fi administrate
de comunitățile locale.
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CENTRALE DE POMPARE
Acestea folosesc două rezervoare, unul în amonte și unul în aval. Atunci când consumul este scăzut,
noaptea, de exemplu, surplusul de energie este folosit pentru pomparea apei din rezervorul din aval în
cel din amonte. Centrala este astfel pregătită pentru începerea unui nou ciclu. Aceste centrale constituie
un tip de stocare de energie, care face generarea de hidroenergie să fie programabilă, putând să fie
planificată în baza cererii efective de energie electrică.

CLASAMENTE

ÎN LUME

Sursă: IHA, Hydropower Status Report 2017.

1.246 GW din capacitatea instalată la nivel global
4.102 TWh producția de hidroenergie în lume
16% ponderea producției globale de energie electrică acoperită de apă

China: prima țară din lume din punct de vederea al
capacității instalate cu 331 GW
Costa Rica: în 2016, energiile regenerabile
(respectiv, cea mai importantă centrală
hidroelectrică) au produs energie la capacitate
maximă (100%) timp de 271 de zile.

HARTA CAPACITĂȚII INSTALATE
Asia de Est și Pacific (inclusiv China)

457 GW

Europa

223 GW

America Centrală și de Nord

201 GW

Asia Centrală și de Sud (inclusiv Rusia și India)

166 GW

America de Sud

164 GW

Africa

34 GW

#ENEL
Energie pentru cultură

3,2 miliarde m3 de apă

De asemenea, din mare

Centrala hidroelectrică din
Mallero, Italia, este un exemplu
de creare de valoare în comun:
datorită proiectului Spazio
Centrale, aceasta găzduiește
un teatru și sala de repetiții,
cursuri, spectacole, concerte,
expoziții, precum și ateliere
deschise tuturor.

Capacitatea instalată 400
MW, circa 2,2 TWh/an produs:
pe cont propriu, centrala El
Quimbo a Enel va furniza 4%
din necesarul de electricitate al
Columbiei.

H24 este instrumentul inovativ
ce captează energia din valurile
din adâncul mării și o transformă
în energie. Centrul de Cercetare
a Energiei Marine și Inovare
din Chile lucrează pentru a
transforma valurile oceanelor în
energie.

Parcuri eoliene

SURSA

VÂNTUL
Pentru a fi transformat în energie electrică, vântul trebuie să bată constant, la o viteză
de cel puțin 3-4 m/sec. Vântul poate ajunge să bată cu până la 408 km/h: acestă viteză
a fost înregistrată pe insula Barrow, în Australia, în timpul trecerii ciclonului Olivia.

CUM FUNCȚIONEAZĂ UN PARC EOLIAN?
ROTOR

energie mecanică

NACELĂ

VÂNT

REȚEA

energie electrică

energie cinetică

TRANSFORMATOR

PALE
TURN

CABLU SUBTERAN

Alternator
Transformă energia mecanică în energie electrică.

Cutie de viteze
Transformă rotația indusă de vânt a
palelor într-una mai rapidă.

Sistem de control
Nacelă

Monitorizează funcționarea
turbinei de vânt.

CÓMO SE CONSTRUYE UN PARQUE EÓLICO
Faza de cercetare

Îndepărtat de țărm

Evaluarea intensității, direcției
și constanței vântului. Reducerea
impactului asupra peisajului.
Evitarea traseelor păsărilor.

Son las turbinas instaladas
en mar abierto.

Cele mai adecvate zone

Mini pale

Vârful dealurilor (altitudine
600-1.500), văi cu vânt puternic,
regiuni de coastă, largul mării.

Acestea sunt centrale de mici
dimensiuni (1-200 kW), de asemenea
adecvate pentru utilizatori unici.

ÎN LUME

CLASAMENTE

Sursă: GWEC, Global Wind Report 2016;
BP, Statistical Review of World Energy 2017.

Danemarca: anul 2017 oferă recordul mondial, cu 44% din necesarul
național de energie electrică acoperit de energia eoliană.

54 GW noua capacitate globală instalată în 2016.
4% ponderea producției mondiale de energie electrică
acoperită de vânt

UE28: la 3 ianuarie 2018, turbinele eoliene generau 2 TWh de energie
electrică, echivalentul a 23% din cerințele UE sau a consumului de
energie electrică a 215 milioane de gospodării sau 75% din energia
electrică ce asigură buna funcționare a industriei europene.

TOP 10 POR CAPACIDAD INSTALADA
China - 169 GW

Franța - 12 GW

USA - 82 GW

Canada - 12 GW

Germania - 50 GW

Brazilia - 11 GW

India - 29 GW

Italia - 9 GW

Spania - 23 GW

Restul lumii - 76 GW

TOTAL TOP 10

411 GW (84% per total)
TOTAL ÎN LUME

487 GW

Marea Britanie - 15 GW

#ENEL
Vânt bun în Peru

2 în 1

Verificări la înălțime

Construcția lui Wayra I, primul
parc eolian Enel din Peru, este
în curs de desfășurare. 42 de
turbine produc anual
600 GWh, suficient
pentru a satisface
nevoile energetice
a peste 480.000
de familii peruane
și pentru a evita
emisiile de aproape
288.000 de tone de
CO2 pe an.

5 pale eoliene
și o centrală
eoliană: aceasta
este centrala
hibrid ce
transformă El
Hierro (Insulele
Canare) în prima insulă bazată
100% pe energie regenerabilă
din lume. Furnizează de
asemenea, energie și pentru
desalinizarea apei de mare.

Proiectul „Autonomous Drones
for Wind”, transformă modul
de inspectare al turbinelor
eoliene: cu drone, 18-20
turbine sunt verificate pe zi
(comparativ cu 4-5 folosind
metodele tradiționale). Acest
lucru înseamnă mai puțin timp
și costuri, mai multe date, dar
și siguranță
sporită pentru
oamenii care le
efectuează.
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Centrale solare
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SURSA

SOARELE
Soarele este steaua cea mai apropiată de Pământ. Diametrul său este de 1,4
milioane km (de 109 ori dimensiunea Pământului). Este compus din hidrogen
(75%), heliu (23%) și elemente mai grele (2%). Căldura imensă pe care o generează,
provine din transformarea în nucleul său a hidrogenului în heliu: acolo, acesta
poate atinge temperaturi de 15 milioane de grade C.

CUM FUNCȚIONEAZĂ CENTRALELE FOTOVOLTAICE

MODULE FOTOVOLTAICE

Sunt produse din celule formate
din materiale semiconductoare
(precum siliciul) care transformă
energia solară în energie electrică.

INVERTOR

Transformă curentul continuu produs
de modulele fotovoltaice în curent alternativ
pe care îl folosesc clienții.

SISTEM DE CONTROL
STRUCTURI DE SUSȚINERE

Garantează înclinarea și orientarea corectă.

Centralele solare sunt de asemenea,
în afara zonei de utilități: oferă
electricitate clienților izolați care nu
au acces la utilități de electricitate.

PANOURI TERMICE SOLARE
Produc apă caldă.

Dă posibilitatea monitorizării
funcționării întregii centrale.

CUM FUNCȚIONEAZĂ CENTRALELE SOLARE TERMODINAMICE
Există mai multe tipuri de astfel de centrale. Să privim sistemul turnului solar.

CONDUCTĂ RECIPIENT

Energia termică încălzește fluidul conținut
de conducta recipient și produce abur.

OGLINZI PARABOLICE
Concentrează razele
soarelui către un punct
de convergență.

TURBINA Y ALTERNADOR

Abur turbină energie mecanică
alternator electricitate

Funcționează de asemenea,
noaptea și atunci când este
înnorat, grație capacității
lor de stocare termală.

ÎN LUME

Energia provenind
de la Soare este
întâi convertită în
energie termică,
apoi în energie electrică
cu un ciclu similar celui al
centralelor termoelectrice.

CLASAMENTE

Sursă: BP, Statistical Review of World Energy 2017.

Filipine: într-un an au instalat 756 MW de fotovoltaice, înregistrând
o creștere record de 525%.

75 GW din noua capacitate fotovoltaică instalată în 2016.
1,3% ponderea producției mondiale de energie electrică
acoperită de soare.

China: inaugurarea în 2018 a celui mai mare parc fotovoltaic plutitor
din lume. 150 MW instalați pe apele unui bazin artificial creat într-o
fostă carieră de cărbune în zona minieră Huainan.

TOP 10 CAPACITATE INSTALATĂ
China - 78 GW
Japonia - 43 GW
Germania - 41 GW
USA - 40 GW
Italia - 19 GW
Marea Britanie - 12 GW

India - 9 GW
Franța - 7 GW
Spania - 5 GW
Australia - 5 GW
Restul lumii - 41 GW

TOTAL TOP 10

261 GW (86% sul totale)
TOTAL ÎN LUME

301 GW

#ENEL
Centrale Solar stars

Soarele fără limite

Mediu și economii

Centrala solară inovativă a
Observatorului Astronomic La Silla
la granița deșertului Atacama, în
Chile, a fost conectată la rețea.
Va testa performanțele panourilor
cu față dublă în condiții climaterice
extreme.

Enel Green Power a inaugurat
centrala fotovoltaică Villanueva
(754 MW) din Mexic. Este
cea mai mare pe continentul
american și cel mai mare
proiect solar al Enel din lume,
reusind sa genereze peste 1.700
GWh pe an.

Fiecare dintre noi poate
instala un mini panou solar
sau fotovoltaic pentru
a produce electricitate
sau apă caldă necesare
în gospodărie.
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Centrale geotermale

SURSA

CĂLDURA PĂMÂNTULUI
Energia geotermală este respirația caldă a Pământului. Pământul conține o mare
cantitate de căldură care se ridică odată cu fenomenul legat de magmă și este captată
în puncte naturale de înmagazinare. Atunci când rocile sunt fracturate, căldura ajunge la
suprafață și este canalizată către centralele energetice pentru eliberarea energiei sale.

CUM FUNCȚIONEAZĂ O CENTRALĂ GEOTERMALĂ
TURNUL DE RĂCIRE

Răcește apa produsă prin
condensare și furnizează apă rece
condensatorului. Apa condensată
este apoi reinjectată în roci aflate
la adâncime.

TRANSFORMATOR
Crește tensiunea
electricității.

AX DE EXTRACȚIE

Poate ajunge la adâncimi
de peste 3.000 m. Aburul
la temperatură înaltă se
ridică datorită presiunii.

TURBINĂ ȘI ALTERNATOR

Abur turbină energie mecanică
alternator electricitate.

CĂLDURA
DIN SUBSOL/
ENERGIE TERMALĂ

CONDENSATOR

Transformă aburul eliberat
de turbină în apă.

ÎN LUME
Sursă: BP, Statistical Review of World Energy 2017. REN21, Renewables 2017 Global Status Report.

13 GW

centrale geotermale
instalate în 24 de țări
din lume. Cea mai mare
capacitate se află în SUA,
Filipine și Indonezia.

504 TWh

produși din surse
bio-energetice în 2016.

CLASAMENTE
Italia: a fost prima țară care a inaugurat o
centrală geotermală în Larderello în 1913.
Încă mai funcționează și astăzi.
Kenya: energia geotermală acoperă
44% din producția națională de energie
electrică.

Centrale pe biomasă

SURSA

BIOMASA
Acestea sunt mai degrabă substanțe biologice, decât substanțe provenind din fosile,
ce pot fi folosite pentru a produce energie.

Unele biomase sunt deșeuri
din agricultură.

MADERA

ACEITE

VINO

RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

Altele sunt cultivate
pentru acest scop.

CAÑA
DE AZÚCAR

CHOPO

EUCALIPTO

Biomasele sunt utilizate în mai multe centrale și în industria
transportului, sub formă de bio-etanol și biodiesel.
Centralele tradiționale
cu combustie sunt surse
de biomasă solidă.

Centrale termoelectrice
hibrid ard atât biomasă, cât și
combustibil tradițional, precum
cărbunele.

Centralele cu turbine
syngas, gazul obținut
din biomase.

Bioetanol: folosit cu combustibil
tradițional pentru vehiculele cu
motor pe benzină.
Biodiésel: se utiliza en los motores
diésel con el gasóleo.

#ENEL
Toate într-unul
Centrala Stillwater, Nevada
(SUA) este prima din lume
care combină
energia geotermală,
termodinamică solară
și fotovoltaică solară
în aceeași centrală:
o soluție hibrid pentru
optimizarea
producției.

Sinergie
câștigătoare
Cornia 2,
lângă Pisa
(în Italia), este
prima centrală
combinată
geotermală și
pe biomasă
din lume = economisind
17.000 t CO2/an.

Recorduri la altitudine mare
Dublu record pentru centrala geotermală
Cerro Pabellón din Chile: construită la
4500 metri altitudine deasupra nivelului
mării, este prima din lume din punct
de vedere al înălțimii și prima din ciclul
binar cu înaltă
entalpie din
America de Sud.
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Centrale termoelectrice

E-POWER

LA FUENTE

COMBUSTIBLES FÓSILES
Cărbune, metan și țițeiul sunt combustibili fosili.
Sunt foarte valoroși pentru că nu sunt regenerabili, aceasta
însemnând că nu pot fi re-generați în cursul existenței umane.
În ciuda creșterii constante a surselor regenerabile,
combustibilii fosili acoperă astăzi aproximativ 68% din
producția de electricitate la nivel mondial: cărbunele singur
generează 40%.

CUM FUNCȚIONEAZĂ O CENTRALĂ TERMOELECTRICĂ VERDE
CICLU DE ABUR

CUPOLA DE CĂRBUNE
Transportul și depozitarea
cărbunelui cu structuri
închise, depresurizate.

BANDĂ RULANTĂ
NAVE
DE CĂRBUNE

TRANSFORMATOR

Crește tensiunea pentru
intrarea în rețea.

BOILERE ULTRA - SUPERCRITICE /
ENERGIE TERMALĂ
Combustia cărbunelui transformă
apa care circulă prin conducte în abur.

TURBINĂ ȘI ALTERNATOR
INOVATIVE DE ÎNALTĂ
PERFORMANȚĂ

REȚEAUA DE
ELECTRICITATE

Abur turbină energie mecanică
alternator electricitate.

SISTEM
DE DENITRIFICARE
CATALITICĂ
Pentru oxid de azot.

DESULFURATOR

Pentru dioxid de sulf.

TRATAREA GAZELOR
DE ARDERE
Sistem modern pentru tratarea
gazelor de ardere
și reducerea poluării emisiilor.

FILTRU SAC

Pentru pulberi.

COȘ
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OBIECTIV
Experții consideră că în următoarele decade combustibilii fosili vor continua
să joace un rol cheie: la nivel global, cărbunele rămâne sursa dominantă
pentru generarea de energie electrică până în 2035, urmată din ce în ce mai
mult de gazul natural.
Ciclul termoelectric trebuie să devină mai eficient
și sustenabil.
În centralele cu cărbune verzi, eficiența crește până la 45%,
față de cea a unei centrale tradiționale de 38%: pentru același nivel
de cărbune ars, producția crește cu 27%.
Există soluții suplimentare:

IGCC

Integrated Gasification Combined Cycle

Carbon Capture and Storage

Centrale cu Ciclu Combinat de Gazificare
Integrată cu gazificarea cărbunelui
(transformat în syngas) și un ciclu combinat
gaz-abur (2 cicluri termodinamice).

O tehnică de separare a CO2
de alte gaze de combustie,
transportare și depozitarea
acestuia în locații speciale.

CCS

ÎN LUME
Sursă: BP, Revizuire statistică privind Energia Mondială 2017. IEA, Statistici privind Energia Cheie la nivel global 2017.

Rezerve observate1

Cărbune

Petrol

Gaze naturale

1.139.331 milioane t
vor satisface cererea pentru
următorii 153 ani.

240.700 milioane t vor satisface
cererea pentru următorii 51 ani.

186.600 miliarde m3 vor
satisface cererea pentru
următorii 52 ani.

22% DIN ACESTE REZERVE
SE GĂSESC ÎN SUA

18% DIN ACESTE REZERVE SE GĂSESC
ÎN VENEZUELA

18% DIN ACESTE REZERVE
SE GĂSESC ÎN IRAN

GENERAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ (TWH)

Cărbune 9.538

Petrol 990

Gaze naturale 5.543

#ENEL

1

Să reducem
emisiile

De dimensiunile unor
stadioane de fotbal

Până în 2020, centralele
Enel vor reduce
emisiile CO2 cu 25%,
față de 2007.

Cele două cupole acoperite (de
cărbune) ale centralei Federico II
din Brindisi pot depozita în condiții
de siguranță și transfera 180.000 t
de cărbune fiecare.

Energia gigant a Uralilor
Filtrele sac care elimină 99,9% din
pulberi și drone care inspectează
boilerele: Centrala Reftinskaya GRES
(Rusia) este un laborator pentru
noi tehnologii.

Rezerve verificate ce pot fi folosite în condițiile economice și tehnologice actuale. Nu include rezervele probabile și posibile.
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Am ajuns în ultima etapă a călătoriei noastre: să încercăm să ne schimbăm
punctul de vedere și să trecem de la nevoile personale la cele colective,
sociale și globale. Să ne gândim la oamenii care trăiesc și astăzi fără energie
electrică: reprezintă 16% din populația lumii, iar distribuția acestei sărăcii
energetice coincide în mare măsură cu cea a sărăciei extreme. Prin urmare,
este esențial să aducem energie peste tot.
Pentru o lume nouă cu adevărat open power, incluzivă și capabilă să centreze
toate cele 17 Obiective Globale lansate de ONU.
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Energie pentru toți
Este ușor să ne imaginăm că este suficient un singur click pentru a avea lumina, la
fel cum se întâmplă în casele noastre. Însă, nu e așa, deoarece chiar și astăzi o parte
considerabilă a populației lumii nu are acces la energie.
Peste 1 miliard de persoane, mai mult de 16% din populația lumii, trăiesc
fără electricitate. Circa 37% din populația mondială, respectiv, 2,7 miliarde de
persoane, au încredere în biomasa tradițională (de exemplu, cu lemne) pentru uzul
domestic și nu dispune de sisteme de gătit cu impact redus asupra mediului (clean
cooking facilities).
Mai mult de 95% dintre populațiile fără acces la energia modernă sunt concentrate
în Africa Subsahariană sau în zonele mai puțin dezvoltate din Asia; 80% dintre
aceștia trăiesc în zonele rurale.
Cu toate acestea, disponibilitatea unei energii fiabile, curate, sigure și rentabile este
direct legată de dezvoltarea economică și socială și bunăstarea individuală și
colectivă. Într-adevăr, energia este un drept esențial și un factor de creștere și de
aceea sunt indispensabile intervențiile structurale și coordonate. >>>

Vești bune: numărul persoanelor care nu au acces la
energie electrică a scăzut de la 1,7 miliarde în 2000 la mai
puțin de 1,1 miliarde în 2016.

Astăzi suntem 7,8 miliarde pe Pământ. Vom deveni
8,5 miliarde în 2030 și peste 11 miliarde în 2100.
Aproximativ 80% dintre persoanele care nu au
acces la energie locuiesc în zonele rurale.

După cum arată raportul Energy Access Outlook:

obținerea accesului universal, iar această zonă va

From Poverty to Prosperity, publicat în 2017

atinge o rată de electrificare de 99% până în 2030.

de IEA – International Energy Agency, „Țările

America Latină și Orientul Mijlociu vor atinge un nivel

asiatice în curs de dezvoltare, în frunte cu India,

de 99% și respectiv 95%.”

au înregistrat progrese semnificative, iar rata de

Tot IEA atestă rolul surselor regenerabile (împreună

electrificare a regiunii a atins 89%, comparativ

cu sistemele off-grid și mini-grid) ca o soluție pentru

cu 67% în 2000. China a realizat o electrificare

electrificarea lumii, în special a zonelor rurale și izolate:

completă în 2015, în timp ce, din 2000, 100 de

„Până în 2030, sursele regenerabile vor alimenta

milioane de oameni din Indonezia și 90 de milioane

peste 60% din noile terminale, iar sistemele off-grid

din Bangladesh au obținut acces la electricitate. În

și mini-grid permit jumătate din conexiunile noi, și

Africa Subsahariană, în 2014, rata de electrificare

datorită modelelor de afaceri inovatoare care utilizează

a crescut pentru prima dată mai mult decât

tehnologii mobile și digitale. Extinderea rețelei va

cea demografică, ceea ce a dus la o reducere a

aduce electricitate pentru mai mult de jumătate

numărului de persoane fără acces la electricitate

dintre cei care o vor accesa pentru prima dată și

în regiune. Cu toate acestea, în ciuda progreselor

va reprezenta cel mai economic mod de furnizare

înregistrate în ultimii ani, nivelul actual de

în zonele urbane; în mediul rural, însă, sistemele

electrificare din Africa Subsahariană este de numai

de producție descentralizate reprezintă cea mai

43%. Multe țări asiatice în curs de dezvoltare,

convenabilă soluție pentru peste 70% dintre cei care

inclusiv India și Indonezia, se află pe drumul spre

vor avea acces la energie”. >>>

Pentru a descărca raportul IEA
> https://goo.gl/Gg8M3P
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Cartierul Ferentari, din București, este o zonă deosebit
de dezavantajată, cu acces precar la serviciile publice.
Aici, în 2016, Enel, în colaborare cu organizațiile Carusel
și Centrul de Politici pentru Rromi și Minorități, a lansat
un program de acțiuni menit să identifice cauzele
responsabile pentru gestionarea ineficientă, nesigură
sau ilegală a energiei electrice și să dezvolte inițiative
orientate pe teme, precum eficiența energetică,
educația, sănătatea și salubritatea. Ferentari Lux este
proiectul care prezintă prin filmări și fotografii viața de
zi cu zi, adesea lipsită de servicii de utilități publice, a
celor care locuiesc în această zonă
> http://ferentari.dela0.ro/

2018

În 2030, vor
continua să existe
674 de milioane de
persoane fără energie
electrică: aproximativ
600 de milioane
dintre acestea vor
fi concentrate în
Africa Subsahariană,
în special în zonele
rurale.

2030
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Energia electrică este lumină, un punct de referință și siguranță, mai
ales după apusul soarelui și în toate zonele lumii în care nu există încă
rețele naționale de electricitate. SolarKiosk este chioșcul cu un acoperiș

„Obiectivele de a satisface

din panouri fotovoltaice care aduce electricitate, băuturi proaspete,

nevoile energetice ale tuturor,

alimente și medicamente în cele mai îndepărtate zone ale planetei

de a reducere poluărea aerului

noastre. Permite reîncărcarea bateriilor mașinilor, a calculatoarelor și a
telefoanelor mobile, rămânând deschis toată noaptea şi devenind un

și de a atingere obiectivele

punct de lumină și referință în zone complet întunecate după apusul

globale, merg mână în mână.”

soarelui.

Faith Birol, Director executiv al
International Energy Agency
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Dar ce se întâmplă atunci când nevoia de transportare a
energiei electrice se ciocnește cu nevoia de a pune pe
casă...câteva berze? Adesea, aceste păsări folosesc stâlpi
ca bază pentru cuibul lor, o alegere periculoasă pentru ei
din cauza curentului electric și care pot cauza întreruperi
și deteriorări ale rețelei. Din acest motiv, începând cu anul
2010, Enel a instalat în România peste 654 de platforme de
susținere a cuiburilor și peste 3.800 de manșoane de izolare
pentru stâlpi. În vara anului 2017, în colaborare cu Societatea
Ornitologică Română, a lansat un proiect „deschis” pentru
recensământul populației de berze albe, pentru localizarea
cuiburilor și pentru protecţia animalelor și a rețelei. Astfel,
a luat naștere aplicația „Uite Barza!” (poate fi descărcată
aici https://goo.gl/K91q5e), care permite tuturor să participe
la colectarea acestor date. Faza pilot a proiectului a fost un
succes: au fost identificate peste 2.800 de cuiburi!

Pentru a realiza accesul universal la energia electrică până în 2030, ar fi necesar să se investească 52
miliarde de dolari în fiecare an, mai mult decât dublul sumei asigurate de politicile existente și planificate.
Este cu siguranță o figură demnă de remarcat, dar este aproape nesemnificativă dacă ne gândim că în
2017, la nivel mondial, piața jocurilor video a atins 100 de miliarde de dolari.
În orice caz, pentru a aduce energie tuturor, este necesar să se adopte o abordare deschisă care să
pornească de la conectarea utilităților de uz casnic, care include și utilizarea energiei electrice pentru
utilizări productive în sectoarele agricole și industriale. Acesta ar putea fi un factor cu potenţial de a
atrage investiții, de a reduce costul mediu al conexiunilor interne, de a îmbunătăți securitatea alimentară și
de a crea oportunități de muncă, în special, după cum vom vedea mai departe, pentru femei.
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Agricultura distribuită

După cum am văzut, energia electrică are utilizări
și aplicații neepuizabile; chiar și în sectoare aparent
îndepărtate de cele cu care ne-am obișnuit. Un
exemplu este agricultura.
Agricultura și activitățile conexe se află în centrul
economiei rurale: accesul și disponibilitatea
resurselor, începând cu energia, sunt, prin urmare,
de o importanță vitală pentru multe comunități.
În acest context, sursele regenerabile joacă
un rol decisiv și o fac pe tot parcursul lanțului
agroalimentar: de la utilizarea pompelor solare
pentru irigații, la utilizarea mini-rețelelor pentru
păstrarea produselor alimentare refrigerate
în zonele îndepărtate, fără a neglija faza de
transformare, datorită morilor, cuptoarelor și
uscătoarelor solare.
Raportul Renewable Energy benefits:
Decentralised Solutions in the Agri-food
Chain al IRENA, agenția internațională pentru
energia regenerabile, analizează exact avantajele
socio-economice ale utilizării surselor verzi pentru
Energia curată descentralizată și distribuită,
produsă din surse regenerabile, alimentează

a furniza energie pentru activitățile din lanțul
agroalimentar din zonele rurale și demonstrează, pe

activitățile din lanțul agroalimentar din zonele

bază de date, modul în care conversia tehnologică

rurale și contribuie la combaterea sărăciei.

permite și creșterea veniturilor comunităților rurale.
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În statul indian Rajasthan, de exemplu, astăzi
funcționează peste 4.000 de pompe solare care
au permis economisirea a 2,4 milioane de litri de
motorină și, în consecință, a 350.000 de dolari în
subvenții guvernamentale anuale pentru motorină.
În Zimbabwe, sistemele fotovoltaice de pompare
au permis creșterea veniturilor famiilor sărace
cu 286%, în timp ce, în Thailanda, chipsurile de
banane uscate prin instalații aflate la sol sunt
vândute la un preț mai mare decât cele uscate prin
foc, ceea ce a dus la venituri noi în valoare totală
de 1,5 milioane de dolari pe an. >>>

Pentru a citi raportul IRENA
> https://goo.gl/toK1Pa

Panourile fotovoltaice pot alimenta și pompele hidraulice. În India,
distribuția pompelor hidraulice alimentate cu energie solară a
crescut cu 270% în perioada 2014-2016.
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Rămânând în Europa, aplicațiile energiei

preliminare și finale ale spălării și dezinfectării

electrice în sectorul agroalimentar rezervă

instalației.

surprize incredibile: Vapori di Birra este prima

Aburul geotermic cu temperatură și presiune

și singura fabrică de bere geotermală din lume.

ridicată provine de la centrala Sasso 2, deţinută

Din 2014 funcționează la Sasso Pisano în Italia și,

de Enel Green Power, și care acoperă integral

datorită geotermiei, are un proces de producție

necesarul de energie al ciclului de producție.

complet regenerabil. Mica fabrică, datorită

Stația cu energie regenerabilă a adus companiei o

unui schimbător special de aburi, utilizează

economie netă a costurilor facturii de energie de

căldură geotermală pentru încălzirea în timpul

aproximativ 30%: pentru fiecare hectolitru de bere

fierberii și brasajului, atunci când este necesară o

produs se economisesc 3,3 m3 de gaze naturale și

temperatură constantă, precum și pentru etapele

5 kg de CO 2 nu sunt emise în atmosferă.

Capacitatea anuală de producție a fabricii
de bere geotermale Vapori di Birra este
de aproximativ 60.000 de litri de bere,
îmbuteliată sau ambalată în butoaie din
material compatibil ecologic.
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Dar asta nu e tot: astăzi, agricultura de precizie
transferă tehnologia veche și permite dozarea
mai bună a intervențiilor, maximizând eficiența
proceselor de producție. Câmpurile cultivate nu
sunt toate la fel, dar astăzi apa, îngrășămintele
și pesticidele sunt asigurate. Tehnologia oferă
instrumente utile pentru a limita intervențiile care
sunt prea „agresive” și invazive pentru mediul
înconjurător. De exemplu, există senzori care pot să
scaneze terenuri și să obțină o hartă detaliată care
să arate diferențele din teren, metru cu metru. Știind
în ce punct, georeferențiat există mai multă nevoie
de îngrășământ sau de apă, permite optimizarea
utilizării resurselor, evitând irosirea. Toate acestea
sunt posibile datorită energiei electrice.
Agriso și Serafim sunt două bune exemple de
inovații tehnologice aplicate sectorului agricol din
țara noastră. Primul este un start-up care a dezvoltat
o platformă care să faciliteze în toate privințele, prin
intermediul telefoanelor inteligente și tabletelor,
gestionarea unei ferme: software-ul monitorizează
terenurile, utilajele, rotația culturilor, măsurători ale
solelor (suprafață de teren cultivată cu aceeași specie
de plante agricole), dar și măsurători ale operațiunilor
efectuate în câmp zi de zi ca suprafață lucrată,
monitorizarea utilajelor, viteza sau numărul de ore în
care a staționat operatorul cu motorul pornit. Puteți
afla mai multe despre proiect aici > https://agriso.ro
Serafim este un start-up care reprezintă o adevărată
intersectare între tradiție și tehnologie. Născută ca
un proiect pentru drone pentru agricultură, după ce
a ascultat nevoile reale ale fermierilor, a început să
dezvolte un sistem inovator de analiză a datelor care
să îi ajute să ia cele mai bune și mai benefice decizii
pentru domeniile lor. Astăzi, Serafim monitorizează
100.000 de hectare în România și a primit o
contribuție importantă din partea investitorilor străini.
Acesta este site-ul proiectului > https://serafim.tech
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Diviziunea digitală
Așa cum am văzut, astăzi, tehnologia pătrunde în viața noastră, are legătură cu fiecare din
noi, se împletește cu toate activitățile noastre, de la muncă la relațiile interpersonale și,
în același timp, transformă societatea noastră: e de ajuns un telefon inteligent care să se
conecteze cu lumea, pentru a împărtăși experiențe, idei, îndoieli, informații. Desigur, există
riscuri, dar și o serie de avantaje, pornind de la o abordare culturală, un schimb deschis
și flexibil de idei și viziuni care ar putea contribui într-adevăr la construirea unei lumi mai
libere, mai sigure, mai sănătoase, mai pașnice și mai conștiente. Această transformare ne
afectează pe toți, fără excepții. Nu putem să nu știm, deoarece tehnologia pune la dispoziția
tuturor cele mai actuale informații și progrese.
Tehnologia ne schimbă obiceiurile prin crearea de noi obiceiuri, dar și prin oferirea de
noi servicii, atât în țară cât și în străinătate. De exemplu, ne schimbă radical modul în care
facem cumpărături și ne gestionăm banii. Pe de o parte, telefoanele inteligente și tabletele
permit o experiență de cumpărături mai personalizată. Pe de altă parte, oferă noi oportunități
pentru gestionarea și circulația banilor. În țările mai dezvoltate, acest lucru înseamnă oferirea
de servicii clienților bancari care le permit o mai mare flexibilitate în plăți și - în același timp
- un control mai mare în ceea ce privește gestionarea economiilor, în timp ce în cazul celor
emergente înseamnă furnizarea accesului la servicii financiare. Pe scurt, astăzi suntem
consumatori mai informați, tehnologici, exigenți, evoluați: mai smart.
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Suntem tot mai conectați, chiar și în România, unde viteza de conectare la internet este printre
cele mai ridicate din Europa și din lume. Conform unui studiu realizat de Kantar TNS pentru
Google, între 2012 și 2016 numărul utilizatorilor de smartphone-uri din țara noastră a
crescut de patru ori: mai mult de jumătate dintre români îl foloseau la sfârșitul anului 2016, în
timp ce în 2012 procentul de utilizare a fost doar de 12%. Statisticile europene arată că între 2010
și 2016 România a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de locuințe conectate la rețea,
deși rămâne printre țările cu cel mai mic procentaj de penetrare domestică a internetului, cu
aproximativ 72% (față de 97% în Luxemburg și Țările de Jos, de exemplu). Și rețele sociale?
La noi, 3 dintre cele mai populare sunt, în ordine, Facebook (5,5 milioane de români au folosit-o
în mai 2017, 79,8% dintre utilizatorii web din țară), Pinterest (724.000 de utilizatori, 10,5%) și
Instagram (661.000, 9,5%).

Comunicațiile sunt sângele economiei digitale, pătrunzând profund
modelele de dezvoltare și relațiile sociale. De aceea accesul rapid şi

În Italia, Open Fiber

eficient la lumea digitală, este fundamental. Precum apa, electricitatea,

este compania Grupului

transportul și orice alt serviciu de bază. Aducerea într-o țară a unei

Enel care aduce fibră

conexiuni rapide este o necesitate extrem de urgentă deoarece

optică cu bandă ultra

deschide accesul la servicii avansate și la funcții inovatoare în cele

largă în toată țara,

mai diverse domenii, de la muncă la sănătate, de la administrație la

până la casă, folosind

cultură. Într-o lume din ce în ce mai interconectată, viteza de transmisie

tehnologia Fiber to the

îmbunătățește eficiența, simplifică procedurile, creează dezvoltarea.

Home, singura capabilă

Cu toate acestea, prea des lipsa accesului la energie merge mână în

să suporte viteza de

mână cu lipsa conexiunii. ICT – Information and Communication

transmisie de până la 1

Technologies presupun existența unei infrastructuri fizice realizate,

Gbps la descărcare și

de asemenea, din rețele electrice indispensabile pentru încărcarea

încărcare.

și operarea dispozitivelor mobile sau nu. Un studiu Internet.org,
proiectul Facebook pentru a duce Internetul în zonele dezavantajate
ale lumii, estimează că în prezent este conectat la rețea un procent
de numai 40% din populația globală. Deci, mai mult de jumătate e în
afara web-ului, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Dacă 78% din
populația din lumea avansată din punct de vedere economic este în
rețea, acest procent scade la 32% în economiile emergente. Tocmai
pentru a depăși acestă prăpastie digitală, Connectivity Lab al lui Mark
Zuckerberg studiază modalități inovatoare de utilizare a dronelor și
sateliților pentru a conecta miliardele de persoane care nu locuiesc în
zonele acoperite de rețelele wireless: noile sisteme vor putea transmite
date din cer direct comunităților. Acest lucru ar crește foarte mult viteza
de transmisie pe distanțe lungi. >>>

102

E-WORLD

În zonele off-grid, sistemele hibride de energie, formate din panouri solare fotovoltaice, o
baterie de stocare și un generator diesel de urgență, reprezintă cea mai economică metodă
de gestionare a milionului de turnuri de telecomunicații din lume și fără consumabile
electrice fiabile. Compania japoneză Mitsui a investit, de exemplu, peste 9 milioane de
dolari în OMC Power, o companie electrică indiană, pentru a sprijini construcția a 77
de centrale solare care furnizează electricitate stațiilor de bază pentru telecomunicații
alimentate anterior cu motorină.

Peste 90% din glob este atins de
semnalele mobile, dar în zone precum
Africa Subsahariană, doar 53%
din populație își poate permite un
abonament la un pachet de maximum
20 MB pe lună, care permite navigarea
online o oră sau două ore pe lună.

Lupta împotriva diviziunii energetice şi tehnologice merge mână în mână cu sprijinul pentru
educație și formare. Săi-i înveți pe tineri o meserie, să le furnizezi instrumentele (chiar și
digitale) care să le sporească profesionalismul înseamnă, de fapt, să contribui la construirea
unui viitor mai bun pentru toți, oferind noilor generații oportunitatea de a deveni agenți ai
schimbării vieților lor, ale familiilor lor și comunităților lor.

Chiar educația a fost tema ediției din 2017 a Enel City of
Energy, proiectul care, din 2011, datorită participării unor
importanți artişti stradali, transformă posturile electrice
secundare ale unor orașe mari românești, făcându-le să
devină locuri artistice care vorbesc despre energie. Datorită
street art, în ultimele 7 ediții, aproximativ 30 de staţii din
București, Constanța și Timișoara au devenit reale tablouri
urbane. În fotografie, lucrarea din 2017 creată de artistul
Mihai Comănescu, împreună cu 8 elevi de la Liceul Lucian
Blaga din Constanța. Pentru a vedea fotografiile acestea,
precum și pe cele ale atâtor altor stații pictate de-a lungul
anilor, urmăriți blogul > cityofenergy.tumblr.com
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Este timpul pentru Obiective
După cum am văzut, accesul la energie este firul comun care unește creșterea economică,
dezvoltarea socială și sustenabilitatea mediului. De fapt, energia este considerată esențială
pentru dezvoltarea și bunăstarea omenirii. Tocmai de aceea energia este baza multora din cele
17 Obiective Globale ONU, inclusiv cele legate de egalitatea de gen, reducerea sărăciei,
îmbunătățirea sănătății la nivel mondial și lupta împotriva schimbărilor climatice.
Dar ce sunt Obiectivele Globale?
La 25 septembrie 2015, Adunarea Generală a Națiunilor Unite, la care au participat peste 150
de lideri din întreaga lume, a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltarea sustenabilă, formată
din 17 Obiective, așa-numitele Sustainable Development Goals (SDGs) sau Global Goals,
și 169 de subobiective specifice. >>>

„Noua Agendă este o promisiune a liderilor pentru toți
oamenii din întreaga lume. Este o Agendă pentru oameni,
pentru a eradica sărăcia în toate formele ei, o Agendă
pentru Planetă, care este casa noastră.”
Ban Ki Moon, Secretarul General al Națiunilor Unite din
2007 până în 2016.

Cele 17 obiective indică prioritățile globale

proactivă față de dezvoltarea sustenabilă pentru

pentru anul 2030 și definesc un plan de acțiune

anii următori, prin dezvoltarea de noi modele

integrat pentru oameni, planetă, prosperitate și

de afaceri responsabile, investiții, inovare,

pace. Mai mult, deși se adresează tuturor (de

consolidare tehnologică și acțiunea în parteneriat.

la guverne la instituții, de la societatea civilă la

Enel a răspuns pozitiv din prima clipă la provocarea

organizații non-profit), acestea reprezintă o forță

lansată de ONU și, după cum vom vedea, este

concretă pentru lumea afacerilor. Obiectivele

activă pe mai multe fronturi pentru a contribui la

Globale companiile ca având un rol cheie

realizarea mai multora dintre cele 17 obiective,

și decisiv pentru dezvoltarea sustenabilă.

pornind de la cel mai apropiat de identitatea

Tuturor companiilor, de orice dimensiune și locație

sa: obiectivul numărul 7 dedicat accesului la o

geografică, li se solicită o abordare puternic

energie sigură, sustenabilă, echitabilă.

În plus, obținerea accesului universal la
energie pentru toți va îmbunătăți în mod
semnificativ calitatea vieții celor care
nu îl au astăzi, precum și perspectivele lor de
creștere economică.
Este interesant de observat cum accesul la
energie în țările în curs de dezvoltare merge
mână în mână cu o altă provocare: accesul la
combustibili curați pentru gătitul durabil
pentru propria noastră sănătate și pentru
sănătatea planetei noastre. >>>
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În ciuda unei conștientizări sporite cu privire la
riscurile pentru sănătatea umană și consecințele
asupra mediului și în ciuda deceniilor de programe
de clean cooking destinate extinderii accesului la
tehnologiile moderne de gătit, astăzi:
• 2,5 miliarde de oameni încă depind de
utilizarea tradițională a biomasei solide
(lemne de foc) și nu utilizează soluții precum
GPL, gaze naturale și energie electrică;
• alte 120 de milioane de persoane folosesc
kerosen și 170 de milioane folosesc cărbune.
În lume, milioane de decese premature sunt
cauzate în fiecare an de noxele din mediul
domestic, din cauza arderii de biomasă solidă în
sisteme de gătit ineficiente sau de kerosen sau
cărbune, cu femei și copii care resimt mult mai
mult decât alte categorii efectele dăunătoare
pentru sănătate. În plus, familiile care se bazează
pe biomasă pentru gătit petrec aproximativ 1,4
ore pe zi strângând lemne de foc și câteva ore
pentru a găti cu sisteme ineficiente, toate aceste
sarcini revenind femeilor.
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Majoritatea celor fără sisteme curate
pentru gătirea alimentelor trăiesc în
regiunile în curs de dezvoltare din Asia
(1,9 milioane) și Africa Subsahariană
(850 milioane).

În țările în curs de dezvoltare, electrificarea și sistemele de clean cooking merg împreună cu un alt
obiectiv al ONU: egalitatea de gen. Femeile ar beneficia atât de mai mult timp - pentru că s-ar reduce
cel dedicat astăzi, de exemplu, colectării combustibilului și gătirii alimentelor cu sisteme ineficiente - cât
și de expunerea mai redusă la medii domestice foarte poluate. Timpul economisit ar putea fi cheltuit pe
alte activități profitabile, îmbunătățind productivitatea în casă sau dobândind noi cunoștințe și aptitudini.
În acest moment, însă, să descoperim împreună care sunt cele 17 Obiective Globale ONU și ce
angajament are Enel pentru fiecare dintre ele: un prim pas pentru a realiza toate Obiectivele, în orice loc,
cu toată energia pe care o avem. >>>
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Pe 25-27 septembrie 2015, ONU A prezentat la New York
Obiectivele globale pentru dezvoltare durabilă.
Un nou angajament pentru fiecare țară, fără excepție, de a
obține durabilitate economică, socială și de mediu. Există 17
OBIECTIVE GLOBALE ce trebuie atinse până în anul 2030, pentru
a îmbunătăți cu adevărat lumea în care trăim.

17 NOI PROVOCĂRI, CU 3 SFERE DE ACȚIUNE PRINCIPALE:
ERADICAREA
SĂRĂCIEI
EXTREME

COMBATEREA
INEGALITĂȚII ȘI
INJUSTIȚIEI

LUPTA ÎMPOTRIVA
MODIFICĂRILOR
CLIMATICE

1 Nu sărăciei
Eradicarea sărăciei în orice formă, oriunde.
Până în anul 2030, nimeni nu mai trebuie să trăiască cu mai puțin de 1,25$ pe zi, pragul sărăciei absolute.

2 Zero foamete

3 Sănătate și bunăstare

Eradicarea foametei, asigurarea securității
alimentare, îmbunătățirea nutriției și
promovarea unei agriculturi durabile.
Fiecare dintre noi are dreptul la suficientă
hrană pe tot parcursul anului, dar 800
milioane de oameni suferă de foame.

Asigurarea traiului sănătos
și a bunăstării tuturor, la orice vârstă.
Trebuie să reducem rata mortalității materne
și să stopăm decesul nou născuților și copiilor
sub 5 ani din cauze ce pot fi prevenite.

4 Educație de calitate

5 Egalitate de gen

Garantarea educației inclusive, corecte
și de calitate și promovarea oportunităților de învățare
pe toată durata vieții pentru toți.
Toate fetele și toți băieții merită acces la educație primară
și gimnazială completă, gratuită și de calitate care
să le permită să își atingă întregul potențial uman
de dezvoltare. Și mai mult: lupta împotriva
analfabetismului și instruirea adulților.

Obținerea egalității de gen
și împuternicirea tuturor femeilor
și fetelor.
Eradicarea tuturor formelor
de discriminare și violență în sfera
privată și publică.
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6 Apă curată și sanitație

7 Energie verde
și accesibilă

Asigurarea disponibilității și managementului
durabil al apei și sanitației pentru toți.
Apa este o sursă de viață și trebuie să fie accesibilă
pentru toată lumea. Conform experților, 1,8 miliarde
de oameni vor trăi în țări sau regiuni afectate de deficit
de apă până în 2025.

Asigurarea accesului tuturor
la energie la prețuri accesibile,
într-un mod sigur, durabil și modern.
Electricitatea este esențială pentru
viață, dar 1,3 miliarde de oameni
trăiesc încă fără ea.

8 Muncă demnă
și creștere economică

9 Industrializare, inovație
și infrastructură

Promovarea creșterii economice durabile,
deschise și durabile, a muncii demne
și angajării profitabile.
Aproape 2,2 miliarde de oameni trăiesc sub pragul
de 2 dolari pe zi; eradicarea sărăciei se poate realiza
doar prin locuri de muncă stabile și bine plătite.

Construirea unei infrastructuri
rezistente, promovarea industrializării
inclusive și sustenabile și promovarea
inovării.
Progresul economic este cheia atingerii
obiectivelor legate de protecția mediului.

10 Reducerea
inegalităților

11 Orașe și comunități
durabile

Reducerea inegalităților
în interiorul țărilor și între țări.
Șapte din zece cetățeni trăiesc în țări unde
inegalitatea economică este mai mare
decât era acum 30 de ani.

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane
pentru a deveni deschise tuturor, sigure, sigure și
sustenabile.
Mediul din jurul nostru influențează obiceiurile
și modul nostru de viață. Îmbunătățirea spațiilor
noastre vitale în modalități inteligente este esențială.

12 Consum și producție
responsabile

13 Acțiuni pentru
protejarea climei

Asigurarea unor tipare de consum și producție
durabile, utilizarea eficientă a resurselor
și energie, reducerea risipei de alimente
și a generării de deșeuri.

Luarea de măsuri urgente pentru combaterea
schimbărilor climatice și a impactului
acestora.
Un buget anual de 100 miliarde este alocat
pentru ajutorarea țărilor sărace.

14 Viața
subacvatică

15 Viața
pe Pământ

Protejarea și utilizarea
responsabilă a oceanelor,
mărilor și resurselor marine
pentru dezvoltare durabilă.
Peste 3 miliarde de oameni
depind de biodiversitatea
marină și de costă ca și
mijloace de subzistență.

Protejarea, regândirea
și promovarea utilizării
durabile a ecosistemelor
terestre, gestionarea durabilă
a pădurilor, combaterea
deșertificării, oprirea
și inversarea tendinței
de degradare a solului și oprirea
pierderii biodiversității.

16 Pace și justiție,
instituții mai
puternice
Promovarea unor
societăți juste și pașnice
pentru dezvoltare durabilă,
oferirea accesului la justiție
pentru toți și crearea
de instituții eficace,
responsabile și deschise
la toate nivelurile.

17 Parteneriate pentru realizarea obiectivelor
Realizarea Obiectivelor Globale este posibilă numai cu cooperarea tuturor țărilor.
Colaborările construite pe principii și valori, o viziune comună și obiective împărtășite,
sunt necesare la nivel global, național, regional și local.
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Sectorul energetic este un factor cheie pentru
progresul economic și social, pentru că dă
posibilitatea creșterii producției și a nivelului de
angajare, îmbunătățește educația și sistemul de
sănătate și generează noi oportunități de creștere.
Acesta este motivul pentru care Enel a ales să
contribuie la realizarea celor 17 Obiective Globale
ONU. Iată câteva proiecte și acțiuni în curs.

1 Nu sărăciei
Sărăcie, analfabetism, șomaj: Ferentari este cartierul cu cea mai proastă reputație
din București. Aici, Enel creează acces mai bun la electricitate printr-o abordare flexibilă
și oferă burse pentru a reduce rata abandonului școlar.

2 Zero foamete

3 Sănătate și bunăstare

În Mexic peste jumătate din populație trăiește
sub pragul sărăciei. În San Luis Potosí, Enel
a construit o moară de procesare a agavelor
pentru consum uman și pentru completarea
altor furaje pentru capre.

În Africa de Sud, 30% dintre femeile însărcinate
sunt seropozitive. Enel s-a alăturat programelor
Mothers to Mothers, un ONG care oferă îngrijire
și asistență psihologică mamelor bolnave,
ajutându-le să trăiască cu virusul HIV și să dea
naștere unor copii sănătoși.

4 Educație de calitate

5 Egalitate de gen

Enel s-a angajat în finanțarea
de proiecte educaționale pentru 400 mii
de oameni până în 2020, prin astfel
de programe precum proiectul Powering
Education în curs în Kenya, Ubuntu
în Africa de Sud și prin burse școlare
în America Latină.

Enel susține Barefoot College, un ONG care
instruiește femeile analfabete și în vârstă pentru
a deveni ingineri în centrale solare. Într-o perioadă
de șase luni, „bunicuțele solare” învață să instaleze
și să întrețină o mică instalație fotovoltaică, iar
la întoarcerea în satele lor, vor aduce cu ele lumină,
dezvoltare și locuri de muncă.

6 Apă curată și sanitație

7 Energie verde și accesibilă

Rio Samalà este probabil cel mai poluat
râu din Guatemala. Enel a lansat un proiect
de curățare a acestuia, transformând centralele
hidroelectrice din El Canadà și Montecristo
în super stații de tratare a apei.

Enel și-a declarat angajamentul de
a contribui la reducerea disparităților
în domeniul energiei prin programul ENabling
ELectricity de care beneficiază 3 milioane
de oameni din Africa, Asia și America Latină
până în anul 2020. Cu 76 de proiecte în 11 țări,
programul a implicat deja 805 mii de oamenii.
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8 Muncă demnă
și creștere economică

9 Industrializare, inovație
și infrastructură

Enel promovează crearea de locuri de muncă
prin programe pentru producerea și distribuirea
de cafea și alge în Peru, și agricultura de seră
în Chile.

În Italia, Enel a început instalarea Contoarelor
deschise, noul contor electronic inteligent: acesta
va înlocui 32 milioane de contoare vechi cu unele
noi în următorii 4 ani.

10 Reducerea
inegalităților

11 Orașe și comunități
durabile

În multe orașe în curs de dezvoltare, furtul de energie este
o problemă pentru siguranța oamenilor. În Brazilia, Enel
promovează consumul responsabil de energie prin vizite
la domiciliu, întâlniri deschise, tarife sociale de energie
și plata în rate.

În Chile și Brazilia, Enel oferă
stimulente pentru reciclarea
deșeurilor prin reduceri pe facturile
de electricitate.

12 Consum și producție
responsabile

13 Acțiuni pentru
protejarea climei

În Argentina, Enel și Fundația Chacras au lansat
un atelier pentru producția de ecoladrillos,
cărămizi ecologice realizate din sticle de plastic
umplute cu deșeuri nepericuloase
și nereciclabile.

Enel urmărește să atingă neutralitatea din punct de vedere
al emisiilor de carbon până în anul 2050. Compania
intenționează să construiască mai mult de 9 GW de
capacitate regenerabilă și să elimine treptat centralele de
co-generare termo-electrice cel mai puțin eficiente pentru
a elimina și emisiile de gaze cu efect de seră.

14 Viața
subacvatică
În îndepărtata Patagonia din Chile, Enel
și fundația San Ignacio lucrează pentru a proteja
și promova Parcul Marin Huinay, unde au fost
descoperite noi specii de animale și plante.

15 Viața pe Pământ
Un perimetru de 18 km la 205 m sub
suprafață: în Spania, Enel a transformat fosta
mină de cărbune As Pontes într-un
lac înconjurat de 700 mii de copaci cu 200
de specii diferite de animale.

16 Pace și justiție,
instituții mai puternice

17 Parteneriate pentru
realizarea obiectivelor

Regiunea Cundinamarca din Columbia,
trăiește în stare permanentă de război civil.
Enel susține Programa Desarollo para
la Paz, pentru a da speranță și a reconstrui
structura socială a zonei.

Parteneriatele sunt cheia construirii acțiunilor colective
și acumularea de know-how, în beneficiul tuturora. Enel
colaborează cu ONG-uri, instituții, agenți economici și
centre de cercetare în întreaga lume pentru a rezolva
probleme locale și a depăși provocările globale.
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Proiect
Enel
La Fabbrica
Concept design
Newton 21

Vă amintim că proiectul/proiectele trebuie trimise, până la data
de 22 decembrie 2018, prin poştă, la una din adresele:
pentru județele Argeș, Bacău, București, Buzău, Dâmbovița, Dolj,
Giurgiu, Gorj, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea:
Centrul de Coordonare PlayEnergy: Bulevardul Ion Mihalache,
nr. 41/43, sector 1, București;
Pentru județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin,
Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj,
Satu-Mare, Sibiu, Timișoara: Centrul PlayEnergy Arad-Bulevardul Iuliu
Maniu, nr. 65-71, Arad;
Pentru județele Botoșani, Brăila, Călărași, Constanța, Galați, Ialomița, Iași,
Neamț, Suceava, Tulcea ,Vaslui, Vrancea: Centrul PlayEnergy
Constanta -Strada Nicolae Iorga, nr. 89A, Constanța.
Proiectele în format electronic (prezentări în powerpoint, filmulețe,
precum și formularele de înscriere semnate și scanate) pot fi trimise
pe e-mail la una din adresele:
•
muntenia@lafabbricaedu.eu (pentru profesorii din: Argeș, Bacău,
București, Buzău, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Mehedinți,
Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea);
•
banat@lafabbricaedu.eu (pentru profesorii din: Alba, Arad, Bihor,
Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita,
Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Satu-Mare, Sibiu, Timișoara);
dobrogea@lafabbricaedu.eu (pentru profesorii din: Botoșani, Brăila,
•
Călărași, Constanța, Galați, Ialomița, Iași, Neamț, Suceava, Tulcea,
Vaslui, Vrancea).
Pentru informații suplimentare puteți scrie un e-mail coordonatoarei
PlayEnergy din zona dumneavoastră, puteți trimite un fax
la 037 287 33 42 sau transmite o solicitare la una din adresele
indicate mai sus.
Descărcare kit: www.enel.ro/enel-energie/ro/PlayEnergy.html

Crearea energiei la școală nu a fost niciodată așa simplă.
PlayEnergy este inițiativa pe care Enel o dedică tuturor elevilor
pentru a construi împreună un viitor sustenabil, inovator și
accesibil tuturor.

