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CET Grozăveşti este uzina energetică 
cu cel mai central amplasament urban 
din ţară: 7 hectare fix în mijlocul 
Bucureştiului, cu o ieşire pe Splaiul 
Dâmboviţei, două în Şoseua 
Grozăveşti şi una lângă Palatul 
Cotroceni. Asta pentru că a moştenit 
spaţiul istoric al Uzinei Comunale 
Bucureşti, care alimenta capitala cu 
apă pe la 1880. In 1902 ea s-a re-
fondat ca uzină energetică iar în 1912 
devenea cea mai mare centrală 
termoelectrică a României.   

Este deopotrivă şi cea mai veche. La 
peste un secol distanţă, atât ţara cât şi 
oraşul s-au schimbat radical în jurul 
acestei uzine vintage, rămasă 
inadecvată atât ca amplasare, cât şi ca 
tehnologie. Cazanele sale străvechi au 
fost instalate în anii ’60, la standardele  

 

Pe harta proiectului Smart River–Bucureşti 2020, 
retehnologizarea şi restrângerea spaţială a CET Grozăveşti e 
un punct crucial şi finanţabil cu prioritate de UE; EFOR vă 
explică cum şi care ar fi beneficiile  

 

Occupy  
CET Grozzăăvveeşşttii 
…cu plante eexxoottiiccee,,  ssppaaţţiiii  ccuullttuurraallee  şşii 
iinnccuubbaattooaarree  ppeennttrruu  iinndduussttrriiii  iinnoovvaattiivvee 

 

● CET Grozăveşti e o centrală veche 
şi relativ ineficientă, care ocupă 
inutil 7 hectare în centrul 
Bucureştiului  

● Tehnologiile noi permit dotarea ei 
cu generatoare de eficienţă 
mărită, care ar ocupa numai un 
sfert din spaţiu 

● Cele peste 4 hectare eliberate vor 
fi redate oraşului, de ex prin 
extinderea în actualul CET a 
Grădinii Botanice şi crearea de 
spaţii de cercetare şi afaceri IT şi 
bio-tehnologii, deja incipiente în 
zonă 

● Patrimoniul industrial existent va 
fi pus în valoare 

● Proiectul e imediat finanţabil pe 
Planul de Redresare şi Rezilienţă 
de 30.4 bn euro 
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 Inainte de modernizare După modernizarea EFOR 
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) 

Generatoare pe gaze naturale (10 
buc X 9.8MW) de înaltă eficiență, 
flexibile (ating 100% capacitate în 
doar 2 minute), nepoluante, cu 
recuperarea căldurii din gazele 
emise 

EFICIENȚĂ 75% 95% 
POLUARE ZGOMOT 

Sursa de apă pentru instalaţiile 
de tratare o reprezintă apa 
potabilă din reţeaua 
orăşenească, iar cea de apă 
de răcire o reprezintă râul 
Argeş. 
Impact vizual negativ 

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

SUPRAFAȚA OCUPATĂ 7 hectare, cuprinzând 4 incinte, 
cu intrare din Splai, Şos 
Grozăveşti şi Iuliu Maniu (Leu) 

Un generator de 9.8MW ocupă 
suprafața unui apartament cu două 
camere. 10 bucăţi, plus spaţiile 
tehnice şi administrative, ar 
încăpea lejer în 2-3 hectare (poate 
şi mai puţin) 

CALITATEA 
SERVICIILOR 

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

Operare acestor motoare este 
controlată automatizat, livrând 
agentul termic la parametrii doriți 

INVESTIȚII Necesar de investiții tip ‘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). 

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 Euro/MWh), 
pentru o durată de viață de 25-30 
de ani  

Situaţia CET Grozăveşti: în teren (sus) şi tehnic (jos) 

http://www.expertforum.ro
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de atunci, pentru a produce în co-
generare 100 MW de energie electrică şi 
termică. In ele se arde gaz, suplimentat 
la nevoie cu păcură, un combustibil 
murdar, poluant.  

Tehnologiile noi, de sec XXI, permit 
înlocuirea vechilor cazane cu 
generatoare moderne pe gaz, controlate 
automat; detalii în analiza pe două 
coloane din pagina precedentă. Pe 
scurt, avantajele ar fi următoarele: 

● Consum mai mic de gaz la aceeaşi 
capacitate instalată totală (100 MW), 
randamentul fiind mai mare; 
reducerea consumului de apă 

● Eliminarea poluării (CO2, fonice) din 
centrul Bucureştiului, prin 
modernizarea proceselor tehnologice 
şi eliminarea arderii păcurii 

● Reducerea costurilor cu forţa de 
muncă 

Activele industriale existente in situ vor 
fi decomisionate şi valorificate pe piaţă, 
ceea ce va reduce din costurile necesare 
pentru noua investiţie, inclusiv 
ecologizarea terenului poluat istoric.  

Dar cel mai important efect este că  
retehnologizarea CET Grozăveşti va 
duce la restrângerea spaţială a uzinei cu 
65-75% (posibil mai mult) ceea ce redă 
centrului Capitalei 4-5 hectare de 
teren în proprietate publică, 
negrevat de probleme şi revendicări.  

Acest punct de pe cursul Dâmboviţei 
poate deveni brandul-fanion al 
strategiei de pol de creştere pe care UE 
ne-o cere (zadarnic) de mai bine de 
zece ani şi ancora proiectului  Smart 
River–Bucureşti 2020. Multă lume va fi 
îngrijorată de disponibilizarea acestui 
brownfield atât de mare, în zonă 
centrală cu presiune imobiliară 
considerabilă. Temerea justificată a 
cetăţenilor şi activiştilor ar putea fi să 
nu se întâmple ce s-a mai întâmplat, 
adică o valorificare meschină şi pur 
comercială e terenului, cu parteneri 
dezvoltatori de imobiliare selectaţi 
netransparent. 

În cadrul Smart River–Bucureşti 2020, 
dacă noile autorităţi locale ale Capitalei 

îşi asuma proiectul, se va proceda 
complet diferit. Spaţiul va fi va face 
obiectul unui concurs de soluţii cu 
participare internaţională. Nu se vor 
accepta PUZ-uri pe genunchi sau donate 
de agenţi privaţi. Procesul va fi complet 
transparent la fiecare etapă şi va lăsa 
timp suficient pentru consultări publice. 

Trei funcţiuni importante pot fi 
imaginate pentru a fi introduse în zona 
care astăzi, deşi centrală, este moartă 
urbanistic. 

1. Grădina Botanică, aflată oricum 
gard în gard cu CET Grozăveşti, 
trebuie să primească teren 
suplimentar pentru extindere şi 
modernizare, inclusiv cu dotări noi 
pentru cercetare ştiinţifică şi 
conferinţe la nivel de secol XXI. Ideal 
ar fi ca tranziţia de la grădina actuală 
către CET să fie graduală, vegetaţia 
“invadând” noua centrală în locurile 
unde asta este posibil, pentru a crea 
zone mixte de “energie verde” la 
propriu: spaţii industriale populate cu 
plante şi, în anumite condiţii, 
vizitabile de către public, cu funcţii 
educaţionale. 

2. Incubatoare de afaceri pentru 
industrii creative, ITC şi bio-
tehnologii, profitând de 
proximitatea Politehnicii şi a 
institutelor de cercetare biologică ale 
Universităţii de pe Splai. Există deja 
mici clustere de business, în special 
ITC, care s-au dezvoltat spontan în 
zonă, însă autorităţile oraşului 
Bucureşti nu au avut niciodată o 
strategie pro-activă în ce priveşte 
antreprenoriatul. E momentul ca asta 
să se schimbe. 

3. Conservarea şi punerea în 
valoare a construcţiilor de 
patrimoniu industrial existente 
actualmente în incinta CET 
Grozăveşti, în urma unei evaluări 
experte. Pe cât posibil, noua uzină, 
mai mică 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 patrimoniu pot fi 

http://www.expertforum.r
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realocate unor scopuri radical 
diferite – de exemplu, galerie de 
artă vizuală sau spaţiu de arte ale 
spectacolului, Bucureştiul fiind în 
criză cronică de astfel de locuri1. 

CET Grozăveşti nu este un loc 
oarecare. In cadrul proiectului 
Smart River – Bucureşti 
2020 poate deveni chiar un 
simbol al reinventării 
ingineriei româneşti la 
standarde ridicate, în pas cu 
vremurile, chiar pe locul unde 
a apărut aceasta prima oară. 
Pe la CET-ul înfiinţat în 1902 
au trecut parte din marii 
ingineri români ai vremii, 
aceiaşi care au pus şi bazele 
Politehnicii alăturate.  

Pe vremea primarului general 
Barbu Delavrancea, inginerul 
Dimitrie Leonida (azi, nume de muzeu 
tehnic; primul care a propus o linie de 
metrou 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 
Dumitru Caranfil. CET Grozăveşti se 
confundă practic cu începuturile 
învăţământului tehnic şi energeticii în 
România, deci nu ar fi deloc deplasat ca 
într-o formă oarecare acest lucru să fie 
marcat în spaţiul de patrimoniu 
disponibilizat în urma modernizării 
centralei.  

Această propunere nu exclude – 
dimpotrivă, se completează bine cu – 
ideea de invadare a spaţiului industrial 
de vegetaţia Grădinii Botanice şi 
activităţile de educaţie şi cercetare 
                                                
1 Comparaţia evidentă e cu vechea 
centrală electrică Bankside din Londra, 
care în loc să fie demolată cum se dorea 
iniţial, a fost transformată în actuala 
galerie Tate Modern, ajunsă un reper. 
Spaţiile industriale vaste, interesante, 
amenajate pentru funcţiuni culturale sunt 
puncte de mare interes pe harta 
metropolelor. 

aferente. Iar faptul că centrala va 
continua să fie cu co-generare, deci va 
produce în continuare abur pentru 
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 e 
utopică: CET Grozăveşti 
ţine de Electrocentrale 
Bucureşti SA (ELCEN), 
companie publică aflată de 
câţiva ani în centrul unei 
nesfârşite discuţii între 
Ministerul Energiei şi 
Primăria Capitalei, în care 
e vorba de 
disfuncţionalităţi, datorii 
acumulate şi situaţia 

companiei municipale Termoenergetica 
(fostă RADET). Rezolvarea acestor 
probleme moştenite şi reformele din 
sectorul energie trebuie să meargă 
mână în mână cu această iniţiativă 
urbană, sub coordonarea autorităţii care 
are tot interesul şi toate posibilităţile de 
a pune în practică proiectul descris aici. 

Mai mult decât atât: proiectul nu doar că 
este finanţabil sub noile priorităţi ale UE, 
deci perfect încadrabil în Planul 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă 
pe care Guvernul României trebuie să-l 
trimită în curând la Bruxelles. El este 
exact tipul de intervenţie integrată, 
smart şi green pe care Comisia ni-l cere 
tot timpul iar noi avem dificultăţi în a-l 
livra, motiv pentru care ne blocăm în 
discuţii nesfârşite cu ei, întârzieri şi lipsă 
de absorbţie de fonduri.  

 

Otilia Nuțu, Valentina Ivan şi Sorin 
Ioniţă sunt analişti de policy la 
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