
"Energia regenerabilã
nu poate asigura
stabilitatea sistemului
energetic naþional"
(Interviu cu Eugen Scheuºan, directorul general al Electromagnetica)

Reporter: Având în vedere con-
textul actual, ne aºteptãm la preþuri
crescute în domeniul energiei. În
acelaºi timp, facem eforturi sã
avem un grad tot mai ridicat de
electromobilitate, mai ales cã existã
ºi cerinþe din partea UE în acest
sens. Cum corelãm aceste douã si-
tuaþii?

Eugen Scheuºan: ªi când lucruri-
le mergeau bine în energie mãsuri-
le erau destul de necoordonate în
domeniul electromobilitãþii. Ce va

fi în continuare nu ºtiu, dar Româ-
nia este departe de a mai fi o þarã
bogatã în petrol. Este greu de eva-
luat, din acest punct de vedere. Din
punct de vedere al manufacturãrii,
un automobil electric este mai pu-
þin consumator de energie decât
unul convenþional. Ulterior, în ex-
ploatare, de asemenea sunt consu-
muri oarecum mai mici. Probleme-
le care se pun în cadrul fabricilor de
automobile electrice sunt altele -
accesul la materiale "strategice",

cum ar fi litiul, cobaltul, chiar ºi cu-
prul, la care consumurile ar fi mai
mari. În acelaºi timp, ºi cu aer curat
ºi cu energie suficientã bazatã pe
tehnologiile pe care le avem acum
nu prea se poate. Va trebui restruc-
turatã întreaga noastrã existenþã,
ca sã permitem aceastã decarboni-
zare. Unele mãsuri trebuie luate,
având în vedere încãlzirea globalã.

Reporter: Consideraþi cã perioa-
da prin care trecem ºi criza energe-
ticã ce va urma constituie o oportu-

nitate pentru investiþiile în energia
regenerabilã?

Eugen Scheuºan: Energia rege-
nerabilã, orice am face, nu poate
asigura stabilitatea sistemului ener-
getic naþional, pentru cã fenome-
nele naturale care produc aceastã
energie nu sunt continue, cu ex-
cepþia stocãrii. Sursele care pot asi-
gura aceastã stabilitate sunt fie cea
pe bazã de combustibil fosil, fie cea
pe bazã nuclearã, ambele având
probleme încã nerezolvate pe plan
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Energia regenerabilã nu poate asigura stabilitatea sistemului ener-

getic naþional, pentru cã fenomenele naturale care produc aceastã

energie nu sunt continue, subliniazã Eugen Scheuºan, directorul ge-

neral al Electromagnetica. Printre altele, domnia sa ne-a mai spus,

într-un interviu, cã Electromagnetica ºi-a extins parcul de încãrcare a

automobilelor electrice ºi cã a procedat la personalizarea staþiilor de

încãrcare din acest domeniu, producând staþii la cererea unor clienþi

cu anumite particularitãþi faþã de cele stadard.
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mondial. Prima este generatoare
de emisii de dioxid de carbon ºi a
doua produce deºeuri nucleare
pentru care nu existã soluþii adevã-
rate de distrugere. Acum, deci, sã
funcþionãm doar pe bazã de ener-
gie regenerabilã nu se poate.

Reporter: Întorcându-ne la elec-
tromobilitate, ce proiecte aþi dez-
voltat, în ultima perioadã, în acest
domeniu?

Eugen Scheuºan: Am extins par-
cul de încãrcare din locaþia noastrã,
întrucât deþinãtorii de flote de au-
tomobile cu care avem contracte îºi
mãresc în mod continuu acest parc.
De asemenea, am procedat la per-
sonalizarea staþiilor de încãrcare.
Producem staþii la cererea unor
clienþi cu anumite particularitãþi
faþã de cele stadard. Staþia pentru
încãrcare curent continuu standard
are un conector CCS, adicã un co-
nector european, are un conector
de încãrcare CHAdeMO ºi are ºi o
posibilitate de încãrcare în curent
alternativ. Acesta este standardul,
însã noi avem cereri de staþii care sã

aibã doi conectori de CCS ºi niciu-
nul de CHAdeMO sau staþii de cu-
rent alternativ de o anumitã confi-
guraþie ºi de o anumitã putere, sta-
þii care sã poatã fi ulterior upgrada-
te etc., care necesitã inovaþie ºi cer-
cetare suplimentarã. Aºadar, evalu-
ez cã partea de cercetare - proiec-
tare va mai avea de lucru câþiva ani
de acum înainte.

Reporter: Cererea pentru staþiile
electrice de încãrcare vine mai mult
dinspre zona publicã sau dinspre
cea privatã?

Eugen Scheuºan: Avem solicitãri
ºi din mediul public ºi din cel privat.
Din partea mediului public sunt ce-
reri pentru staþii de încãrcare urba-
nã, iar în mediul privat existã o pre-
vedere care presupune cã ansam-
blurile rezidenþiale, la un numãr de
locuri de parcare, trebuie sã aibã un
numãr de locuri de parcare dotate
cu staþii de încãrcare.

Participãm în continuare la licitaþii
publice ºi dintre acestea amintesc
licitaþia organizatã de primãria Su-
ceava (un proiect finanþat prin

Agenþia Fondului de Mediu ce pre-
supune amplasare a ºapte staþii de
încarcare 50kw+22kw); cea de la
primãria Piatra Neamþ (proiect fi-
nanþat prin Agentia Fondului de
Mediu - cinci staþii de încãrcare
50kw+22kw), precum ºi pe proce-
dura de la primãria Deva (proiect
de asemenea finanþat prin Agenþia
Fondului de Mediu, cu trei staþii de
încãrcare 50kw+22kw).

Reporter: Dar, spre exemplu, în
parcãrile mall-urilor nu amplasaþi
astfel de staþii? Nu aveþi cerere pen-
tru obiective de acest gen?

Eugen Scheuºan: Un astfel de
spaþiu destinat încãrcãrii automobi-
lelor electrice are douã componen-
te - unul este reprezentat de staþia
propriu-zisã de încãrcare ºi pe care
o putem face noi ºi al doilea - de o
cantitate e energie electricã ce tre-
buie adusã la faþa locului, aceasta
fiind sarcina distribuitorilor de elec-
tricitate din zonã, care de la o staþie
de transformare, cât mai apropiatã
de locul unde urmeazã sã se pe-
treacã acþiunea de încãrcare, trebu-
ie sã aducã suficientã energie pen-
tru a ajunge la atâtea staþii. Dacã di-
scutãm despre o parcare cu 30-50
de staþii care, la ore de vârf, ar pu-
tea fi ocupatã în mare parte, ajun-
gem la puteri care nu pot fi atât de
uºor de gestionat ºi nici nu prea
mai pot fi alimentate la joasã ten-

siune, adicã prin sistemul trifazat
de 400 de Volþi. Probabil cã trebuie
venit cu medie tensiune, respectiv
20 de kV, cu sisteme de transforma-
re locale ºi de acolo cu cablurile
care alimenteazã staþiile. Este o ac-
þiune care trebuie coorodonatã, iar
pânã în momentul de faþã nu prea
putem vorbi de aºa ceva la nivel
naþional, pentru cã nu este stabilit
cine îºi asuma rolul de distribuitor
într-o anumitã zonã, unde, când,
cum, ce obligaþii are.

Reporter: Nu au mai fost fãcuþi
paºi cãtre conturarea unui cadru le-
gislativ în domeniu?

Eugen Scheuºan: Cred cã în si-
tuaþia actualã de crizã energeticã ºi
în contextul politico-militar, prea
puþin intereseazã pe cineva cadrul
legislativ din acest domeniu. În
PNRR existã un punct exprimat clar
privind electromobilitatea ºi staþiile
de încãrcare. România are trecut în
planul înaintat Comisiei Europene
ºi aprobat de aceasta un asemenea
punct în care este vorba de zeci de
mii de staþii care se pare cã vor fi
achiziþionate unitar sub egida Mi-
nisterului Dezvoltãrii. Când, unde ºi
cum ºi pe baza cãror detalii tehnice,
încã nu avem nimic fãcut public ofi-
cial.

Reporter: Cum a evoluat partea
de producþie a corpurilor de ilumi-
nat, în cadrul Electromagnetica?
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"Avem solicitãri ºi din mediul public ºi din cel
privat. Din partea mediului public sunt
cereri pentru staþii de încãrcare urbanã, iar
în mediul privat existã o prevedere care
presupune cã ansamblurile rezidenþiale, la
un numãr de locuri de parcare, trebuie sã
aibã un numãr de locuri de parcare dotate
cu staþii de încãrcare".



Eugen Scheuºan: În acest dome-
niu am trecut de la fabricaþie de
corpuri de iluminat, care continuã,
la fabricaþia de sisteme de iluminat
destinate segmentului smart city,
care conjugã sistemele de iluminat
cu multe alte aspecte - suprave-
gherea traficului, ajustarea lumino-
zitãþii în funcþie de trafic, sondarea
meteo a mediului înconjurãtor, ra-
portarea funcþionãrii sistemului de
iluminat în mod informatic, fiecare
corp de iluminat deþinând o struc-
turã de calcul ºi comunicaþii care
permite ataºarea unor astfel de dis-
pozitive. Sistemul devine destul de
scump, partea aceasta ajunge cam
la cât costã partea de iluminat, dar
sunt localitãþi care îl implementeazã.

Acum putem participa la orice li-
citaþie în domeniu, care poate înce-
pe de la un sistem simplu de ilumi-
nat, adicã cea mai de jos treaptã, ºi
pânã la cea mai înaltã, care înseam-
nã smart city pe partea de iluminat.

Reporter: De unde vine cererea
pe acest segment?

Eugen Scheuºan: Exclusiv din
partea autoritãþilor. Sunt deschise
licitaþii la care participãm.

Reporter: De ce þin seama cel
mai mult cei care solicitã astfel de
sisteme?

Eugen Scheuºan: ªi aceste siste-
me au o parte bunã ºi normalã ºi
una care þine de modã. Mai întâi ar
trebui sã þinem cont de partea de
economie energeticã, dacã ne ui-
tãm la iluminat. Nu prea se pune
acum un accent pe aceastã laturã,
ci mai mult pe calitãþile de smart. O
altã chestiune interesantã este cã

apar tot felul de caiete de sarcini
sau reglementãri la nivel naþional
care, citite cu atenþie, indicã un
anume fabricant de corpuri de ilui-
nat. Acum, de exemplu, toate cor-
purile de iluminat care sunt achizi-
þionate cu finanþare prin Agenþia
Fondului de Mediu trebuie fabrica-
te din aluminiu turnat. Existã regle-
mentãri ale CE care spun foarte clar
cã abordarea nouã din punct de
vedere al decarbonãrii trebuie sã
aibã în vedere toate fazele produ-
sului respectiv - de la extragerea
mineralelor ºi prelucrarea lor pen-
tru a le transforma în componente
din care se face produsul la fabrica-
þia în sine a acestuia, deci amprenta
de carbon pe toatã durata exploa-
tãrii ºi amprenta de carbon la reci-
clare.

Noi am dezvoltat o familie de cor-
puri de iluminat bazate pe mase
plastice termoconductive. A fost o
cercetare costisitoare ºi îndelunga-
tã, dar cu foarte bune rezultate. În
momentul de faþã, pentru solicitan-
þi privaþi fabricãm astfel de corpuri.
La fabricaþia corpului de iluminat, la
consumul energetic pe durata ex-
ploatãrii ºi mai ales la reciclare, am-
prenta de carbon dezvoltatã de un
corp pe bazã de turnãturã de alu-
miniu este cam de 30 de ori mai
mare faþã de cazurile în care se fo-
loseºte masa plasticã. Este adevã-
rat, masa plasticã se obþine din pe-
trol, dar este un mod mult mai inte-
ligent de folosire a petrolului decât
sã fabrici aluminiu, unde procesele
sunt intensiv energetice în acest
domeniu. Mi se pare cã nu s-a þinut

seama de aceastã cerere a CE, iar
noi am fãcut un document pe care
l-am trimis cãtre Ministerul Mediu-
lui ºi aºteptãm un rãspuns.

Reporter: Ce planuri investiþiona-
le aveþi pentru acest an?

Eugen Scheuºan: Planurile inve-
stiþionale se orienteazã în continua-
re pe dezvoltarea de sisteme de
încãrcare a vehiculelor electrice ºi
pe instalarea ºi exploatarea staþiilor
pe baza propriei furnizãri de ener-
gie electricã.

Reporter: Intenþionaþi sã vã ex-
tindeþi ºi capacitãþile de producþie
a energiei regenerabile?

Eugen Scheuºan: Aºteptãm sã
vedem ce poziþie va adopta ºi Comi-
sia Europeanã, dar ºi România. În
acest moment nu existã un cadru
legislativ stabil care sã încurajeze in-
vestiþiile regenerabile. Nici investiþii-
le în propriile MHC-uri nu sunt
amortizate în prezent, au crescut
costurile de exploatare, taxa pe apa
utilizatã a crescut, a apãrut ºi supra-
taxarea producãtorilor de energie ºi
plafonarea preþului energiei la con-
sumatori, deci legislaþie modificata
frecvent. Suntem în curs de analizã
asupra oportunitãþilor de a investi în
centrale fotovoltaice.Deocamdatã,
nu putem avansa în acest domeniu
pânã când nu vom avea o imagine
clarã asupra întregii situaþii.

Reporter: Ce evoluþie are Electro-

magnetica, în aceastã perioadã difi-
cilã, din punct de vedere al rezulta-
telor financiare?

Eugen Scheuºan: Din pãcate, în
anul trecut am avut reflectatã o
pierdere care, în august, a ajuns la
circa 21 milioane lei. Agregând re-
zultatul cu producþia ºi închirierea
plus rezultatele mai bune pe furni-
zare din ultimul trimestru al anului
trecut, pierderea anualã este de
doar 16 milioane de lei. Pierderea a
provenit din cresterea preþului cer-
tificatelor de carbon cu impact în
formarea preþurilor energiei electri-
ce în Europa ºi România ºi variaþia
preþului înregistrat pe bursa zilnicã
de energie. În baza contractelor
deja semnate noi, a trebuit sã con-
tinuãm furnizarea de electricitate la
beneficarii noºtri, utilizând energia
cumpãratã la preþuri cosmice, de
peste 1000 de lei/MW. Între timp, a
fost restructurat atât portofoliul de
clienþi, cât ºi sistemul de contracta-
re, astfel încât situaþia sã ia o turnu-
rã normalã ºi sã putem opera în
continuare. Sperãm ca în acest an
sã recuperãm o parte din pierdere,
iar rezultatele primului trimestru
sunt bune ºi ne dau speranþe.

Reporter: Mulþumesc!
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"Acum putem participa la orice licitaþie în
domeniu, care poate începe de la un sistem
simplu de iluminat, adicã cea mai de jos
treaptã, ºi pânã la cea mai înaltã, care
înseamnã smart city pe partea de iluminat".


