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Pe ha r t a pr oie ct ului Sm a r t Rive r – Bucureşti 2020,
r ea bilit a r e a tehnică şi restrângerea spaţială a CET
Grozăveşt i e un pu nct cr ucia l; EFOR vă explică de ce şi
ca r e a r f i be ne f iciile

Occupy
CET Gr o z ăv e şt i
…cu pla nt e e x o t i c e , sp a ţi i cu l t u r a l e
şi i n c u b a t o a r e p e n t r u i n d u s t r i i
in o v a t iv e
● CET Grozăveşti e o centrală
veche şi ineficientă, care ocupă
inut il 7 he ct a re în ce nt rul
Bucureştiului
● Te hnologiile noi pe rm it
înlocuire a e i cu ge ne ra t oa re de
eficienţă m ărită, ca re a r ocu pa
num a i un sfe rt din spaţiu
● Ce le pe st e 4 he ct a re e libe ra t e
trebuie redate oraşului, în
spe cia l pe nt ru e x t inde re a în CET
a Grădinii Botanice şi crearea de
spaţii de cercetare şi afaceri IT
şi bio- t e hnologii, de j a in cipie nt e
în zonă
● Pa t rim oniu l indust r ia l a fe re nt
t re buie pus în va loa re

I unie 2 015

CET Grozăveşti este probabil uzina
energetică cu cel mai central
amplasament din ţară: 7 hectare fix în
mijlocul Bucureştiului, cu o ieşire pe
Splaiul Dâmboviţei, două în Şos
Grozăveşti şi una lângă Palatul
Cotroceni. Asta pentru că a moştenit
spaţiul istoric al Uzinei Com unale
Bucureşti, care alim ent a capitala cu
apă pe la 1880. I n 1902 s- a re- fondat
ca uzină energetică iar în 1912
devenea cea mai mare centrală
termoelectrică a României.
Est e deopotrivă şi cea mai veche. La
peste un secol distanţă, atât ţara cât şi
oraşul s- au schim bat radical în j urul
acestei vechi uzine, rămasă
inadecvată atât ca am plasare, cât şi ca
t ehnologie. Cazanele sale ant ice au
fost inst alate în anii ’60, la st andardele
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Inainte de modernizare

După modernizare

TEHNOLOGIE

Vârsta capacităților instalate
este de peste 50 de ani:
două grupuri turbogeneratoare
de 50 MW şi două cazane cu
abur supraîncălzit (capacitate
totală instalată 100MW)

10 turbine pe gaze sau generatoare
pe gaze naturale a 10MW fiecare,
flexibile (ating 100% capacitate în
câteva minute), nepoluante, cu
recuperarea căldurii din gazele
emise.

EFICIENȚĂ

75%
ZGOMOT
Sursa de apă pentru instalaţiile
de tratare o reprezintă apa
potabilă din reţeaua
orăşenească, iar cea de apă
de răcire o reprezintă râul
Dâmboviţa.
Impact vizual negativ
7 hectare cuprinzând 4 incinte,
cu intrare din Splai, Şos
Grozăveşti şi Iuliu Maniu (Leu)

95%
Dotare cu echipamente pentru
diminuarea zgomotului.
Nu sunt necesare cantități
semnificative de apă

POLUARE

SUPRAFAȚA OCUPATĂ
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CALITATEA
SERVICIILOR

AVARII (ultima, serioasă, în
ianuarie 2015)
Agent termic livrat la parametri
mai scăzuți

INVESTIȚII

Investiții de tipul ‘sac fară fund’
pentru peticirea grupurilor
energetice arhaice. Ultima este
anunțată prin planul național de
investiții prevăzut în HG
1096/2013 și modificat de HG
151/2015).

Turbinele sau generatoarele pe
gaze, automatizate, plus spaţiile
tehnice şi administrative, ar
încăpea lejer în 2 hectare (poate
mai puţin)
Operare acestor motoare este
controlată automatizat, livrând
agentul termic la parametrii doriți
Investiții inițiale de aprox 100 mil
Euro pentru care există interes din
partea investitorilor privați, precum
și din partea băncilor de dezvoltare
(BERD), urmate de costuri modice
pentru mentenanță (7-10
Euro/MWh), pentru o durată de
viață de 25-30 de ani

de at unci, pent ru a produce în cogenerare 100 MW de energie electrică
şi termică. In ele se arde gaz,
suplimentat la nevoie cu păcură, un
com bust ibil m urdar, poluant .

●

Elim inarea poluării (CO2, fonice)
din centrul Bucureştiului, prin
m odernizarea proceselor
t ehnologice şi eliminarea arderii
păcurii

Tehnologiile noi, de sec XXI , perm it
înlocuirea vechilor cazane cu
generat oare m oderne pe gaz,
cont rolate aut om at , ceea ce ar
produce următoarele beneficii:

●

Reducerea costurilor cu forţa de
muncă

●

Consum m ai m ic de gaz la aceeaşi
capacitate instalată totală (100
MW) , randam ent ul fiind m ai m are;
reducerea consumului de apă

Activele indust riale exist ent e vor fi
decomisionate şi valorificate pe piaţă,
ceea ce v a reduce din cost urile
necesare pentru noua investiţie,
inclusiv ecologizarea t erenului poluat
ist oric.
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2. I ncubat oare de afaceri pent ru
industrii creative, ITC şi biot e h nolog ii, profit ând de
proximitatea Politehnicii şi a
institutelor de cercetare biologică
ale Universităţii de pe Splai. Există
dej a m ici clust ere de business, în
special I TC, care s- au dezv oltat
spontan în zonă, însă autorităţile
oraşului Bucureşti nu au avut
niciodată o strategie pro- activă în
ce priveşte ant reprenoriat ul. E
momentul ca asta să se schimbe.

Acest spaţiu trebuie inclus într- o
st rat egie de dezv olt are / proiect pilot
care să facă obiectul unui concurs de
soluţii cu participare internaţională.
Trei funcţiuni importante pot fi
im aginat e pent ru a fi int roduse în
zona care astăzi, deşi centrală, este
moartă urbanistic.

3. Conservarea şi pun e re a în
va loa re a construcţiilor de
pa t rim oniu in dust rial exist ente
act ualm ent e în incint a CET
Grozăveşti, în urma unei evaluări
expert e. Pe cât posibil, noua uzină,
m ai m ică şi mai prietenoasă cu
publicul, trebuie să se deschidă
către oraş pentru a valorifica
tradiţia de cultură industrială a
zonei. Ideal, funcţiunile se pot
separa iar o parte din clădirile de
pat rim oniu pot fi realocat e unor
scopuri radical diferit e – de
exem plu, galerie de artă vizuală
sau spaţiu de arte ale
spect acolului, Bucureştiul fiind în
criză cronică de astfel de locuri 1 .

1. Grădina Botanică, aflată oricum
gard în gard cu CET Grozăveşti,
trebuie să primească teren
suplimentar pentru extindere şi
modernizare, inclusiv cu dotări noi
pent ru cercet are ştiinţifică şi
conferinţe. Ideal ar fi ca tranziţia
de la grădina actuală către CET să
fie graduală, vegetaţia “invadând”
noua centrală în locurile unde asta
est e posibil, pentru a crea zone
m ixt e de “ energie verde” la
propriu: spaţii industriale populate
cu plante şi, în anumite condiţii,
vizitabile de către public.

Comparaţia evidentă este cu vechea
centrală electrică Bankside din Londra,
care în loc să fie demolată cum se dorea
iniţial, a fost transformată în actuala
galeri e Tat e Modern .
1

www.expertforum.ro

Dar cel m ai im port ant , ca part e din
proiect ul Sm a rt Rive r– Bucureşti
2 0 2 0 – care trebuie să devină
brandul- fanion al st rat egiei de pol de
creştere pe care UE ne- o cere
( zadarnic) de m ai bine de opt ani –
retehnologizarea CET Grozăveşti va
duce cum spuneam la rest rângerea
spaţială a uzinei cu 65- 75% ( posibil
m ai m ult ) ceea ce redă centrului
Ca pit a le i 4 - 5 he ct a re de t e re n în
proprietate publică, negrevat de
probleme şi revendicări.
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CET grozăveşti nu este un
loc oarecare. I n cont ext ul
proiect ului Sm a rt Rive r –
Bucureşti 2020 poate
deveni chiar un sim bol al
reinventării ingineriei
româneşti la standarde
ridicat e, în pas cu
vrem urile, chiar pe locul
unde a apărut aceasta
prima oară. Pe la CET- ul
înfiinţat în 1902 au trecut
part e din m arii ingineri
români ai vremii, aceiaşi
care au pus şi bazele
Politehnicii alăturate.
Pe vrem ea prim arului general Barbu
Delavrancea, inginerul Dim it rie
Leonida ( azi, num e de m uzeu t ehnic;
prim ul care a propus o linie de m et rou
pentru Bucureşti, în 1908) a preluat
conducerea şi a finalizat investiţia
care avea să facă în 1912 din
Grozăveşti o centrală respectabilă, cea
mai mare din ţară, cu 2MW putere
instalată. Pe aici au mai trecut şi alte
somităţi ale Societăţii Politehnice
române, precum inginerii Elie Radu şi
Dum itru Caranfil. CET Grozăveşti se
confundă practic cu începuturile
învăţământului tehnic şi energeticii în
Rom ânia, deci nu ar fi deloc deplasat
ca înt r- o formă oarecare acest lucru
să fie marcat în spaţiul de patrim oniu
disponibilizat în urma modernizării
cent ralei.

www.expertforum.ro

4

Această propunere nu
ex clude – dimpotrivă, se
completează bine cu –
ideea de invadare a
spaţiului industrial de
vegetaţia Grădinii Botanice.
Iar faptul că centrala va
continua să fie cu cogenerare, deci v a produce
în cont inuare abur pent ru
încălzire, face mult mai
uşoară imaginarea unor
soluţii exotice pentru
Grădină, care îşi poate lărgi
zona de sere şi diversifica
portofoliul de specii.
Tehnic şi administrativ, propunerea de
faţă nu este utopică: CET Grozăveşti
ţine de Electrocentrale Bucureşti SA
( ELCEN), companie publică aflată de
câţiva ani într- o nesfârşită tranziţie
dinspre Ministerul Energiei către
Primăria Capitalei. Finalizarea acestei
schimbări de proprietar va pune CETul exact în mâna autorităţii care are
tot interesul şi toate posibilităţile de a
pune în practică proiectul descris aici.
Ot ilia N u țu, Va lentina Ivan şi Sorin
Ioniţă su nt analişti de politici publice la
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