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Să ne pregătim pentru viitorul energetic al UE
Prof. univ. dr. ing. Ionuţ PURICA, consilier CNR-CME  

De cele mai multe ori primim 
propunerile Comisiei Europene ca 
pe niște daturi de necomentat. Cred 
că este o reminiscență din perioa-
da în care indicațiile prețioase nu 
trebuiau comentate. Cum pachetul 
„energie curată pentru toți europe-
nii“ propune o serie de măsuri în 
domenii diverse ale sectorului ener-
getic, sintetizăm mai jos câteva ob-
servații asupra unora dintre aceste 
măsuri care arată căile de a îmbu-
nătăți viitorul energetic al UE.

Ne vom concentra asupra Cer-
cetării și inovării, care constituie al 
cincilea pilon al politicii UE ală-
turi de efi ciență. Regenerabile, 
emisii și interconectare. Facem 
aceasta pentru că Cercetarea 
și inovarea acoperă transversal 
celelalte domenii. 

Comunicarea Comisiei „ac-
celerarea inovării pentru ener-
gie curată“ are un domeniu 
care trece dincolo de progra-
mul Orizont 2020 și identifi că 
4 domenii prioritare: (i) decar-
bonizarea stocului de clădiri, 
(ii) întărirea poziției de leader 
a UE în energii regenerabile, (iii) 
dezvoltarea de soluții de stocare 
energie la cost scăzut și (iv) elec-
tro-mobilitatea și un sistem urban 
de transport mai integrat. Este su-
bliniat și rolul SET-Planului pentru a 
obține o mai mare sinergie cu pla-
nurile naționale de fi nanțare a cer-
cetării în cadrul Planurilor integrate 
de Energie și Schimbări Climatice.

Acest document este foarte im-
portant pentru că formulează pentru 
prima dată o strategie de cercetare 
a UE care acoperă domenii relevan-
te de politică energetică.  Comuni-
carea se bazează pe presupunerea 
că inovațiile care vor aduce tranziția 
sistemelor de energie vor fi  cerute 
de consumatori. Această presupune-
re este foarte riscantă deoarece din 
experiența trecută se constată că pe 
consumatori îi interesează in mică 
măsură tranziția către un sistem 
curat care include inovații ce cresc 
prețul energiei. De asemenea con-
sumatorii au un nivel de informație 

tehnologică descris de afi rmația lui 
Henry Ford care spunea că toți cli-
enții lui îi cereau un cal mai bun pe 
când el le dădea mașina. Mai mult, 
în categoria de utilizatori nu sunt in-
cluse industria, întreprinderile mici, 
ci numai cetățenii, orașele și statele 
membre. În ce privesc oportunitățile 
de piață pentru tehnologiile inovati-
ve comunicatul este „euro-centric“ 
în sensul că focalizează în principal 
asupra pieței din UE fără a ține cont 
de globalitatea pieței tehnologiilor 
curate. Competiția tehnologică pe 
piața globală are o altă dinamică 

decât cea din UE unde predomină 
politicile de ajutorare între statele 
membre. Țările emergente generea-
ză companii care devin o competiție 
serioasă pentru UE. Câteva măsuri 
sunt necesare pe această linie inclu-
zând: (i) informarea consumatorilor, 
(ii) integrarea „principiului inovării“ 
în legislația viitoare a UE astfel încât 
să poată fi  analizate cauzele pentru 
care nu produce efectele scontate.

În ce privește efi ciența energe-
tică, elementele principale incluse în 
„pachetul de iarnă“ propus de Comi-
sie, adică: Directiva de efi cientă ener-
getică (în special Art.7), Directiva de 
performanță a clădirilor și planul de 
lucru pentru ecodesign și etichetare, 
generează mesajul că documentele 
legate de efi ciența energetică sunt 
bazate pe o analiză extinsă a situa-
ției curente. Cu toate acestea există 
unele probleme cum sunt: faptul că 
se cunoaște relativ puțin despre cum 
poate fi  folosit potențialul de reduce-
re într-un mod mai „cost-effective“ și 

cum se pot măsura și monitoriza re-
ducerile de energie; cum să crească 
efectivitatea economică prin externa-
lizarea de costuri; care este rolul clă-
dirilor în decarbonizare și dezvoltare 
sustenabilă și sigură; sunt necesare 
ținte pe termen lung al sistemelor de 
energie care să aibă acțiuni de cerce-
tare și inovare asociate susținute de 
noi tipuri de modele de afaceri. Tre-
buie menționate în continuare câteva 
observații importante și anume că 
până acum informația și incentivele 
fi nanciare au fost cele mai importan-
te instrumente de implicare a consu-

matorilor. Dată fi ind complexitatea 
comportamentului consumatorilor 
aceste instrumente nu sunt sufi ci-
ente și trebuie considerate noi in-
strumente; măsurile principale din 
țările care au fi nanțat deja acest 
domeniu au fost implementate și 
reducerile viitoare vor fi  mai greu 
de realizat; sunt necesare mode-
le de afaceri care se concentrează 
mai mult pe performanță decât pe 
furnizarea de echipamente.

Ne oprim aici legat de ele-
mentele de îmbunătățire a acți-

unilor de cercetare inovare propu-
se în comunicarea Comisiei lăsând 
comentariile despre regenerabile, 
construcția pieței si stocarea de 
energie pentru un număr viitor.

Subliniem că ne găsim într-un 
moment critic pentru penetrarea noi-
lor tehnologii și structuri de sisteme 
energetice și va trebui să ne adaptăm 
din mers. Înțelegerea priorităților de 
cercetare și inovare precum și condi-
țiile pentru a crește ritmul lor de pe-
netrare și implementare este esen-
țială pentru a fi  pregătiți să facem 
față unui viitor care se va materializa 
mai repede decât ne așteptăm azi.

Încheiem cu îndemnul de a ana-
liza totdeauna procesul asociat cu 
propunerile Comisiei cu scopul de 
a-l îmbunătăți și adapta la realitățile 
fi ecărui stat membru și a domeniilor 
luate în considerare. Aceste analize 
au scopul de a construi calitatea de-
ciziilor UE într-un domeniu esențial 
pentru securitate, nivel de dezvolta-
re și sustenabilitate in UE. n

Editorial

„Înþelegerea prioritãþilor 
de cercetare ºi inovare pre-
cum ºi condiþiile pentru a 
creºte ritmul lor de pene-
trare ºi implementare este 
esenþialã pentru viitor.“
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1. Introducere 

Multe țări din Sud-Estul Europei 
sunt în prezent într-un moment cri-
tic în care trebuie să-și defi nească 
strategia pentru reducerea po-
luării mediului ambiant și utili-
zarea sustenabilă a resurselor. 
Se apreciază faptul că sursele 
regenerabile de energie pot fi  
un factor important pentru asi-
gurarea dezvoltării economice.

Piața surselor regenerabile 
de energie este în continuă dez-
voltare fi ind determinată de un 
sector cu creștere rapidă prin 
utilizarea largă a surselor so-
lare, eoliene, hidro, biomasă și 
geotermale. În țările din Vestul 
Balcanilor precum și în Grecia, 
România, Bulgaria și Turcia sur-
sele regenerabile de energie au 
o pondere ridicată în acoperirea 
necesarului de energie.

2. Stadiul actual al 
acoperirii necesarului 
de energie

În prezent, în Sud-Estul Europei 
este instalată o putere de 145,2 GW, 
dintre care în Turcia 62,8 GW, în Ro-
mânia 25,1 GW și 
în Grecia 19,1 GW 
(Fig.1). Sursele 
de energie prezin-
tă o mare diversi-
tate în funcție de 
resursele proprii 
de energie, im-
portul de energie 
și mixul de ener-
gie utilizat. Alba-
nia se bazează în 
special pe hidroe-
nergie iar Kosovo 
utilizează în prin-
cipal lignit. Cele-
lalte țări folosesc 
un mix de surse 
hidro și combusti-
bili fosili. Bulgaria, Grecia, România 
și Turcia au capacități importante 

instalate pentru utilizarea energiei 
eoliene și a energiei solare.

În prezent, în Sud-Estul Europei 
mixul de purtători de energie utili-
zat pentru generarea energiei elec-

trice este dominat de combustibilul 
solid (37,7 ) și surse hidro (22,7%) 
– Fig. 2. Pe baza resurselor eolie-
ne și solare existente se așteaptă o 
creștere rapidă a ponderii acestora 
până în anul 2050.

În Sud-Estul Europei, sursele 
hidro sunt predominante ca surse 

regenerabile, însă apare necesita-
tea modernizării multora pentru a 

asigura un aport mai important la 
acoperirea necesarului de energie. 
În special, la unitățile hidro mici, 
noile concepte privind proiectarea, 
construcția precum și exploatarea, 

cu echipamente 
e l e c t r o m e c a n i -
ce avansate și cu 
creșterea gradului 
de automatizare va 
permite o exploa-
tare mai bună a 
potențialului exis-
tent în paralel cu 
benefi cii sociale și 
economice loca-
le. Grupurile hidro 
mici au cunoscut 
un succes deosebit 
în Bosnia si Herțe-
govina, Muntene-
gru și FYROM. 

Pentru pune-
rea în valoare a 

surselor hidro mici este necesar să 
fi e depășite, în următorii ani, unele 
bariere prin minimizarea birocrației, 
dezvoltarea de proceduri simplifi ca-
te, informatice, pentru investitori, 
sprijin pentru asigurarea condițiilor 
impuse de reglementările privind 
mediul ambiant.

Pentru limitarea poluării 
mediului ambiant în sud-estul 
Europei în unele țări (Bulga-
ria, Cipru, Grecia, România și 
Turcia) s-a acordat o atenție 
deosebită utilizării surselor 
eoliene și a surselor solare. 
Un sistem suport avantajos 
a determinat ca în Bulgaria, 
Slovenia și România să apară 
o creștere rapidă a capacități-
lor fotoelectrice. De aseme-
nea, în România și în Bulgaria 
a avut loc o dezvoltare im-
portantă a surselor eoliene. 
În prezent, au fost modifi ca-
te schemele suport astfel că 
investițiile în viitor în aceste 
domenii sunt incerte. Totuși 

reducerea substanțială a costuri-
lor panourilor solare poate crește 

Politici energetice

Sursele regenerabile de energie pot avea un rol 
important în dezvoltarea economică a Sud-Estului 
Europei*

*) Preluare din IENE, Issue No. 225, January 2017
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interesul pentru creșterea ponde-
rii acestor surse în producția de 
energie electrică.

În mare măsură, biomasa este 
utilizată pentru încălzire în medi-
ul rural. Rămân numeroase ba-
riere pentru utilizarea biomasei 
ca sursă de energie, iar costurile 
pentru tehnologiile de utilizare a 
biomasei (altele decât lemn) sunt 
descurajante pentru dezvoltarea 
acestei surse de energie. În acest 
sens, apare necesară elaborarea 
de instrumente adecvate econo-
mice, de piață și financiare pen-
tru punerea în valoare a biomasei, 
biogazului și biocombustibilului, 

aceste resurse având un potențial 
important în țările din Sud-Estul 
Europei. Utilizarea de echipamen-
te specifice moderne pentru uti-
lizarea biomasei și facilități pen-
tru investitori ar asigura condiții 
avantajoase pentru producerea 
de biocombustibil în România și în 
Bulgaria.

Utilizarea surselor geotermale 
de mică și medie entalpie pentru 
încălzire este într-o fază incipientă 
în cele mai multe dintre țările din 
Sud-Estul Europei. Numai în Turcia 
o instalație de 600 MW utilizează 
în mod efi cient energie geoter-
mală de înaltă entalpie. Deși Tur-
cia a acordat o atenție deosebită 
dezvoltării surselor regenerabile, 
energetica sa este încă dominată 
de utilizarea combustibililor fosili 
(83% din producția de energie a 
țării).

În Figura 3 este indicată pon-
derea purtătorilor de energie în Su-
d-Estul Europei pentru asigurarea 
necesităților economiei. Se observă 
faptul că cea mai redusă pondere o 
are energie nucleară (4%).

3. Dezvoltarea surselor 
regenerabile de energie 
până în anul 2020

Dezvoltarea surselor regenera-
bile de energie până în anul 2020 
este determinată de politica euro-
peană și la nivel global a strategiilor 
privind energia și protecția mediului 
înconjurător. Modifi cările importante 
ale mixului de energie prin creșterea 
ponderii gazului metan și a energiei 
din surse regenerabile, dezvoltarea 
piețelor de energie precum și alte 
transformări vor reprezenta provo-
cări de anvergură pentru furnizorii 
de energie. Toate aceste transfor-

mări sunt determinate 
de necesitatea crește-
rii ponderii purtătorilor 
de energie cu emisii 
reduse, a realizării se-
curității în alimentarea 
cu energie și a asigu-
rării accesului la ener-
gie prin prețuri accep-
tabile ale acesteia.

Deși cărbunele ră-
mâne în continuare cu 
o pondere mare între 
purtătorii de energie 
utilizați în centralele 
electrice importanța sa 
se va reduce în timp. 

Totuși în unele țări în dezvoltare 
ponderea cărbunelui va continua să 
crească. Gazul metan determinând 
o poluare mai redusă a mediului 
ambiant va avea un rol din ce în ce 
mai important în pro-
ducerea energiei elec-
trice spre deosebire de 
petrol a cărui pondere, 
în producerea de ener-
gie electrică, se va re-
duce spre zero.

Un rol deosebit în 
asigurarea securității 
energetice o are rea-
lizarea și dezvoltarea 
sistemului electric in-
terconectat care va 
permite și o penetrare 
mai rapidă a surselor 
regenerabile de ener-
gie.  

În Figura 4 este prezentată 
prognoza privind structura purtăto-
rilor de energie în anul 2020 pentru 
acoperirea necesarului de energie 
din Sud-Estul Europei.

Dezvoltarea surselor regenera-
bile de energie prin utilizarea efi -

cientă a surselor locale are o con-
tribuție importantă la asigurarea 
securității în alimentarea cu energie 
a economiei, asigură diversifi carea 
purtătorilor de energie, conduce la 
reducerea importului de combus-
tibil a căror preț este impredictibil. 
Caracterul intermitent al surselor 
regenerabile de energie poate fi  
atenuat prin cuplarea cu sisteme de 
stocare a energiei în special a celor 
cu acumulare prin pompare.

În Tabelul 1 este prezentată 
prognoza de dezvoltare a surselor 
regenerabile de energie pentru anul 
2020.

Prognoza NREAP ia în consi-
derație creșterea mai accentuată 
a ponderii surselor regenerabile în 
cele mai multe dintre țările din Su-
d-Estul Europei,

4. Concluzii

Țările din Sud-Estul Europei 
sunt caracterizate de piețe de ener-
gie, diferențiate ca structură și mod 
de operare, afl ate în diferite stadii 
de dezvoltare. Statele membre UE 
(Grecia, România, Bulgaria, Croația 
și Slovenia) au reușit să parcurgă 
mai multe etape pentru adaptarea 
la piața europeană a energiei pre-
cum și la politicile și directivele pri-
vind energia si mediul.

Principala cerință este limitarea 
utilizării cărbunelui prin înlocuirea 
acestuia cu alți purtători de energie. 
Țările din Sud-Estul Europei rămân 

însă în zona țărilor carbon-intensive 
(cu excepția Albaniei) pentru care 
cărbunele rămâne o sursă deosebit 
de importantă. De asemenea, aces-
te țări au o economie puternic car-
bon-intensivă. Limitarea emisiilor 
poluante, în aceste țări, impune ca 
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inițial să fi e adoptate reforme eco-
nomice, politice și să fi e adoptate 
măsuri adecvate în domeniul ener-
gie mediu care vor conduce la mo-
difi carea mixului de energie și care 
vor infl uența și securitatea energe-
tică a economiilor. În Figura 5 este 
indicată ponderea, în anul 2015, a 
cărbunelui în acoperirea necesaru-
lui de energie al țări.

Pentru asigurarea securității 
energetice fi ecare țară trebuie să 
elaboreze un program propriu de 
utilizare a surselor de energie, 
având în vedere și posibilitățile 
oferite de sistemele energetice 
învecinate. În acest sens, trebu-
ie să existe o preocupare continuă 
pentru interconectare, asigurând 
astfel reducerea costului energiei 
și posibilitatea creșterii ponderii 
surselor regenerabile de energie 
cu caracter imprevizibil. De ase-
menea, trebuie acordată atenție 
dezvoltării sistemelor de stocare a 
energiei ca soluție pentru atenua- rea fl uctuațiilor care pot fi  cauzate 

de sursele regene-
rabile de energie. În 
acest sens, soluțiile 
cu acumulare prin 
pompare pot avea o 
infl uență importantă 
pentru asigurarea ni-

velului necesar de stocare a ener-
giei.

Creșterea ponderii surselor re-
generabile de energie poate fi  un 
răspuns efi cient la necesitatea de 
a reduce combustibilul solid utilizat 
pentru acoperirea necesarului de 
energie al țării. n

Ţara

Date IENE 

2015

Prognoză 

IENE 2020

Prognoza 

NREAP 

pentru 2020

Abaterea 

celor două 

prognoze

a b c c – b

Albania 1532,4 1958,0 2409,0 451,0

Bosnia şi Herţegovina 2046,6 2248,8 2589,9 341,1

Bulgaria 4208,2 4268,4 4325,0 56,6

Croaţia 2604,5 2649,3 3043,0 393,7

FYROM 650,8 941,1 798,4 − 149,7

Grecia 8051,5 10 340,4 13 271,0 2930,6

Kosovo 45,6 400,4 520,0 119,6

Muntenegru 681,5 825,9 1016,5 190,6

România 11 753,7 11 833,5 12 589,0 755,5

Serbia 3277,4 3545,1 2702,0 − 843,1

Slovenia 1435,8 1738,5 1695,0 − 43,5

Turcia 24 061 39 641,7 61000 (2023) –

Total
cu Turcia 60 349,1 80 398,1 – –

fără Turcia 36 288,0 40 756,4 44 958,8 –

Tabelul 1 – Prognoza surselor regenerabile de energie pentru anul 2020 (MW)
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Industria energetică se con-
fruntă cu incertitudini de o mag-
nitudine colosală, manifestate pe 
planuri multiple, a afi rmat domnul 
Spencer Dale, economistul-șef al 
Grupului BP, în cadrul interviului 
acordat în exclusivitate pentru 
publicația noastră. Printre incer-
titudinile menționate se numără: 
ritmul urmat de politica privind 
schimbările climatice, intensifi -
carea utilizării surselor regenera-
bile de energie, colapsul aparent 
legat de utilizarea cărbunelui, 
scăderea prețurilor la energie, ro-
lul jucat de gazele naturale în mi-
xul energetic și impactul probabil 
al efi cienței energetice asupra 
creșterii cererii de consum. Potri-
vit domnului Dale, „este posibil să 
ne confruntăm cu forțe care vor 
conduce la un proces mai rapid de 
tranziție.“

Spencer Dale este un jucător 
relativ nou în sectorul energetic, 
dispunând astfel de o perspectivă 
„proaspătă“ asupra viitorului secto-
rului energetic global. În octombrie 
2012, după o carieră de un sfert de 
secol în sectorul bancar, dl. Dale 
s-a alăturat BP în calitate de eco-
nomist-șef al Grupului. 

Timp de șase ani, în perioada 
cuprinsă între 2008 și 2014, respec-
tiv „pe tot parcursul crizei fi nancia-
re“, a făcut parte din Comitetul de 
Politică Monetară al Băncii Angliei. A 
decis să facă trecerea de la sectorul 
bancar către sectorul energetic pen-
tru că energia „reprezintă un ele-
ment critic pentru creșterea econo-
mică la nivel mondial; este esențial 
să ne gândim la sustenabilitatea 
planetei noastre în următorii 40 sau 
50 de ani; iar șansa de a fi  implicat 
într-o parte din discuțiile, probleme-
le și dezbaterile pe această temă a 
reprezentat o ocazie mult prea valo-
roasă pentru a fi  valorifi cată.“

În prezent, Domnul Dale con-
duce echipa de analiști care elabo-
rează raportul anual al BP privind 
perspectivele pe termen lung din 
sectorul energetic (Energy Outlook) 
și bine-cunoscutul raport anual al 

BP privind analiza statistică anuală a 
energiei mondiale (Statistical Review 
of World Energy), raport care este 
considerat, la scară largă, ca repre-
zentând „biblia“ sectorului energetic 
din punct de vedere statistic. De pe 
această poziție, dl. Dale poate emite 
aprecieri detaliate asupra tendințe-
lor din sectorul energetic. În cadrul 
acestui interviu, domnul Dale și-a 
prezentat opiniile cu privire la poli-
tica în domeniul schimbărilor clima-
tice, la tranziția permanentă către o 
economie energetică globală carac-
terizată de scăderea emisiilor de car-
bon, la schimbările majore în legătu-
ră cu mixul energetic, și la tendințele 
probabile ale prețurilor. 

Unul dintre elementele de 
succes din cadrul negocierilor 
purtate anul trecut cu ocazia 
Conferinței de la Paris (COP 21) 
pe marginea schimbările clima-
tice, a fost reprezentat de obi-
ectivul de a limita încălzirea glo-
bală „cu mult sub 2o C“. Cât de 
optimist sunteți că omenirea va 
putea să atingă nivelul de coo-
perare necesar pentru îndeplini-
rea acestui obiectiv?

Industria energetică globală – res- 
pectiv guverne, autorități de regle-
mentare, proprietari de resurse, pro-
ducători precum BP – se va confunta 
cu 2 provocări enorme în următorii 
20 – 30 de ani. Prima provocare este 
aceea de a ne asigura că energia este 
utilizată într-un mod sustenabil, în ar-
monie cu asigurarea sănătății planetei 
pe termen lung. În același timp, este 
important să ne asigurăm că exis-
tă sufi ciente surse de alimentare cu 
energie pentru economiile lumii, afl ate 
într-un proces rapid de dezvoltare, as-
tfel încât sute de milioane de oameni 
să nu se mai regăsească într-o situație 
caracterizată de venituri scăzute și de 
„sărăcie energetică“. Negocierile de la 
Paris au constituit un pas important 
în abordarea acestei prime provocări. 
Unul dintre mesajele transmise atât 
prin intermediul raportului anual pri-
vind perspectivele din sectorul ener-
getic (Energy Outlook), dar și prin in-

termediul analizei statistice anuale 
a energiei mondiale, vizează dimen-
siunea schimbării necesare, care 
ne poate permite să ne apropiem 
de îndeplinirea obiectivelor stabilite 
la Paris – atât în ceea ce privește 
efi ciența energetică, dar și mixul 
de combustibil. Îndeplinirea aces-
tor obiective va necesita schimbări 
semnifi cative din punctul de vedere 
al politicii, tehnologiei și comporta-
mentului consumatorului. 

Conform proiecțiilor dum-
neavoastră, vom continua să 
depindem în mare măsură de 
combustibilii fosili, până în anul 
2040. Care este probabilitatea 
înregistrării unei schimbări ma-
jore, care să permită ca tranziția 
către un sector energetic, carac-
terizat de un nivel scăzut al emi-
siilor de carbon, să se realizeze 
mult mai rapid decât se preconi-
zează la momentul de față?

Este posibil să ne confruntăm cu 
forțe care vor conduce la o un proces 
mai rapid de tranziție, manifestate 
pe fronturi diferite și care ar putea 
acționa împreună. Una dintre aceste 
forțe este reprezentată de politica în 
domeniu. Caracterul remarcabil al 
întâlnirii de la Paris a constat nu nu-
mai în asumarea, de către guverne, 
a Contribuțiilor Preconizate Stabilite 
la Nivel Național (INDC), dar și în 
angajamentul acestora de a reveni 
asupra respectivelor contribuții și de 
a le revizui, cu scopul atragerii unei 
susțineri politice mai accentuate, în 
viitor. O altă forță este reprezentată 
de tehnologie, care poate evolua în 
mod spectaculos, atât din punctul 
de vedere al ofertei, cât și din punc-
tul de vedere al cererii de energie.

Însă, așa cum ne arată istoria, 
este nevoie de foarte mult timp 
pentru ca noile surse de energie să 
dobândească o cotă de piață. În ra-
portul de analiză statistică (Statis-
tical Review) publicat în acest an, a 
fost prezentată o diagramă a evo-
luției diferitelor tipuri de combus-
tibil, începând cu punctul în care 
acestea au deținut o cotă de 1% din 
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Tranziția energetică s-ar putea produce mai repede 
decât ne imaginăm
Interviu realizat de jurnalistul Alex Forbes, cu Spencer Dale – economistul-șef 

al Grupului BP*

*) Preluare din World Energy Annual Focus 2016
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oferta de energie la nivel mondial. 
Plecând de la acest punct, am ana-
lizat creșterea acestei cote pe peri-
oada următorilor 50 de ani. În cazul 
petrolului, a fost nevoie de mai mult 
de 40 de ani pentru ca această cotă 
să crească de la 1% la 10%. În ca-
zul gazului, cota nu a ajuns la 10% 
nici după 50 de ani. Conform datelor 
pe care le-am prezentat în raportul 
Energy Outlook, sursele regenera-
bile de energie – și anume energie 
eoliană, solară și biomasa – înregis-
trează o creștere cu mult mai rapidă 
decât orice combustibil din istorie. 
Sectorul energiei din surse regene-
rabile se luptă încă pentru a deține, 
până în 2035, o cotă de 10% din 
oferta de energie la nivel mondial.

 
O temă importantă abordată 

în cadrul raportulul de analiză 
statistică (Statistical Review) a 
fost reprezentată de scăderea 
prețurilor la energie, în special 
pentru petrol și gaze. Cum ve-
deți dumneavoastră evoluția 
prețurilor?

Este posibil ca în următorii cinci 
ani să se înregistreze o întărire trep-
tată a prețurilor la petrol. Sunt trei 
aspecte pe care le urmăresc îndea-
proape pentru a înțelege mai bine 
ce se întâmplă. Primul aspect este 
reprezentat de existența unui sur-
plus semnifi cativ al stocurilor de pe-
trol, care, probabil, va acționa ca un 
factor limitativ asupra ritmului de 
creștere a prețului petrolului. În al 
doilea rând, este uimitor faptul că, 
începând cu aproximativ două luni 
în urmă, observăm că numărul de 
platforme petroliere listate ofi cial 
în SUA crește de la o săptămână la 
alta – acesta este al doilea aspect 
pe care îl urmăresc. Cel de al treilea 
aspect, care acționează într-o direc-
ție divergentă, este reprezentat de 
scăderea semnifi cativă a cheltuieli-
lor pentru investiții. Este posibil ca 
nivelul cheltuielilor pentru investi-
ții aferent anului în curs, în dome-
niul petrolului și gazelor, să fi e cu 
aproximativ o treime mai mic față 
de nivelul înregistrat în anul 2014. 
Această situație a fost parțial com-
pensată prin diminuarea costurilor, 
însă, cu toate acestea, investițiile 
reale s-au diminuat, ceea ce poate 
duce la exercitarea unei presiuni în 
sensul restricționării procesului de 
creștere a ofertei. 

Cele trei aspecte mai sus menți-
onate, luate împreună, vor genera o 
infl uență importantă asupra evoluți-
ei prețurilor pe termen mediu. Asta 
e tot ce știu. Este puțin probabil 
ca prețurile să revină la nivelul în-

registrat în perioada cuprinsă între 
2010 și 2014. Dacă analizăm acea 
perioadă, vom observa că respec-
tivul nivel al prețului a fost deter-
minat de o serie de factori specifi ci, 
în special de severitatea disfuncțio-
nalităților legate de asigurarea ofer-
tei de energie în Orientul Mijlociu și 
America de Nord, în perioada care a 
urmat Primăverii arabe. 

Existența unui surplus semni-
fi cativ similar, care trebuie avut în 
vedere, se manifestă și cu privire la 
gaze; această situație este deter-
minată de o creștere foarte mare a 
producției de gaze de șist la nivelul 
SUA, agravată de o diminuare a ce-
rerii din partea Asiei și de o creștere 
bruscă a ofertei de gaz natural li-
chefi at (GNL) la nivel mondial. 

Și în acest caz, mă aștept ca 
piața să absoarbă treptat această 
ofertă, astfel încât să putem vedea 
o oarecare întărire a prețurilor la 
gaze. Sunt însă uimit de potențialul 
ofertei – în special în ceea ce pri-
vește gazele de șist din SUA – de a 
limita creșterea prețurilor la gaze pe 
termen mediu și lung.

Revoluția înregistrată în do-
meniul gazelor și petrolului de 
șist a transformat peisajul ener-
getic din America de Nord. Vă 
așteptați ca această revoluție să 
se manifeste și în afara Americii 
de Nord? 

Ne așteptăm ca America de Nord 
să își păstreze în următorii 20 de ani 
rolul dominant cu privire la creșterea 
producției de petrol din formațiuni 
compacte și gaze de șist. În Ame-
rica există o combinație perfectă de 
factori care permit această evoluție. 
Dacă mă uit pe harta lumii, nu gă-
sesc nicio altă țară care să se apro-
pie de această combinație perfectă 
de factori. Cu toate acestea, în ra-
portul privind perspectivele din sec-
torul energetic (Energy Outlook), am 
inclus proiecții în sensul înregistrării 
unei creșteri treptate în celelalte țări 
din lume, astfel încât către fi nalul 
perioadei supusă analizei, respectiv 
peste 10-20 de ani, aproximativ ju-
mătate din creșterea producției va fi  
generată în afara Americii de Nord. 

Gazele naturale au devenit 
un subiect extrem de controver-
sat. Conform anumitor opinii, 
gazele naturale reprezintă cheia 
care stă la baza atenuării schim-
bărilor climatice, iar conform 
altor opinii, gazele naturale re-
prezintă doar un combustibil fo-
sil – așadar, parte a problemei. 
Care este opinia dumneavoastră 

în acest sens? Și, în mod speci-
fi c, cât de importantă este scur-
gerea de metan?

Există pericolul ca oamenii să 
includă toți combustibilii fosili în 
aceeași categorie. Nu toți combus-
tibilii au fost creați egali. Până la 
identifi carea unei soluții viabile din 
punct de vedere economic pentru 
stocarea la scară largă a energi-
ei obținute din surse regenerabile, 
vom avea nevoie de un combusti-
bil de echilibrare, care să rezolve 
problema legată de intermitențele 
apărute în asigurarea energiei. Prin 
urmare, pentru sectorul energetic, 
eliminarea treptată a cărbunelui și 
trecerea la o combinație între gaze 
naturale și energie din surse rege-
nerabile, reprezintă o componentă 
esențială a tranziției energetice ne-
cesare. O altă problemă importan-
tă, de care industria este extrem 
de conștientă, este reprezentată de 
emisiile de metan. Însă realitatea 
aferentă imaginii de ansamblu este 
că gazele naturale sunt cu mult mai 
prietenoase față de mediu decât 
cărbunele. 

În general, se pare că ac-
centul se pune mult mai mult pe 
oferta de energie decât pe mo-
dul în care consumăm această 
energie. Cum vedeți evoluția din 
punctul de vedere al creșterii 
cererii de energie la nivel mon-
dial? Și cât de important va fi  ro-
lul jucat de efi ciența energetică 
în limitarea acestei creșteri? 

Este frustrant să văd că atât de 
mulți oameni, atunci când vorbesc 
despre Acordul de la Paris, se con-
centrează aproape exclusiv pe com-
ponenta aferentă ofertei pe piața 
energiei. Pentru a răspunde provocă-
rilor, efi ciența energetică trebuie să 
joace un rol cel puțin la fel de impor-
tant ca cel jucat de oferta de energie. 
În cadrul raportului privind perspec-
tivele din sectorul energetic (Energy 
Outlook), preconizăm o creștere cel 
puțin dublă a PIB-ului global în urmă-
torii 20 de ani, în timp ce prognoza 
pentru cererea de energie evidenția-
ză o creștere cu doar 30%. Deose-
birea dintre aceste două previziuni 
constă în îmbunătățirea efi cienței 
energetice sau în scăderea intensi-
tății energetice. Această deosebire 
reprezintă un aspect esențial, de care 
depinde transformarea pe care ne-o 
dorim din perspectiva ratei de crește-
re a emisiilor de carbon. Suntem de 
părere că intensitatea energetică, ra-
portată la PIB, va înregistra un declin 
fără precedent, mult mai rapid. n 
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Ne dorim să facem trecerea de la un sistem 
energetic aferent secolului XX, către un sistem 
inteligent, curat, adecvat secolului XXI
Discurs susținut de domnul Gregory David Clark, secretar de stat pentru Afaceri, 

Energie și Strategie Industrială (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord), 
la conferința anuală organizată de Asociația Energy UK

Introducere

Traversăm o perioadă caracte-
rizată de schimbări radicale în in-
dustria energetică – o decadă de 
schimbări – schimbări manifestate 
la o scară nemaiîntâlnită de la mo-
mentul introducerii rețelelor de ali-
mentare cu energie la nivelul între-
gii țări, cu zeci de ani în urmă.

Cred că vedem, cu toții, inovarea 
tehnologică intensă care caracteri-
zează fi ecare element al sistemului 
energetic – de la costurile în scădere 
ale bateriilor, la becurile electrice cu o 
efi ciență sporită; de la metodele mai 
prietenoase față de mediu utilizate 
pentru generarea energiei electrice, 
la promisiunea comercială – la res-
pectivul moment, însă transformată 
în realitate la momentul actual – a 
vehiculelor electrice.

Nu trebuie să uităm că inovarea, 
oricât de interesantă ar fi , vizează 
îndeplinirea unui scop bine stabilit. 
Ne afl ăm într-un moment incitant. 
Și mulți dintre dumneavoastră, cei 
prezenți acum în această sală, ne 
sprijiniți în implementarea acestei 
schimbări.

Însă nu vorbim de inovare doar 
de dragul inovării. Pentru că prin 
inovare se va asigura reducerea im-
pactului pe care îl generăm asupra 
planetei.

Oportunitățile create prin inter-
mediul noilor tehnologii din secto-
rul energetic urmăresc exact acest 
scop. Pentru că aceste tehnologii 
reprezintă coloana vertebrală a unei 
economii prospere, infrastructura de 
care depinde restul economiei. Și, 
prin intermediul lor, viața oamenilor 
trebuie să devină mai bună.

Rolul care îi revine guvernului 
constă în crearea cadrului adecvat. 
Este necesar să valorifi căm noi-
le tehnologii, astfel încât să furni-
zăm energie în condiții sporite de 
securitate, mai prietenoase față de 

mediu (mai curate) și la costuri mai 
scăzute. Acesta este scopul pe care 
îl urmărim: un sistem energetic fi a-
bil, curat și ieftin.

Ultimele luni au fost caracteriza-
te de o serie întreagă de schimbări la 
nivelul politicii mondiale, printre aces-
tea numărându-se și înfi ințarea nou-
lui Department pe care îl reprezint – 
una dintre cele mai importante acțiuni 
inovative întreprinse de noul guvern.

Însă prioritățile noastre nu 
s-au schimbat. În centrul fi ecărei 
decizii pe care o luăm se regăsește 
consumatorul. Vom depune toate 
eforturile posibile pentru a menți-
ne un nivel redus al costurilor, atât 
pentru gospodării, cât și pentru me-
diul de afaceri.

Theresa May vorbea despre o 
economie favorabilă tuturor.

Și este evident, nu numai pe 
baza datelor incluse în reportul Au-
torității pentru Competiție și Piețe 
(CMA), că anumite persoane au 
avut de câștigat mult mai mult de-
cât altele de pe urma intensifi cării 
concurenței pe piețele retail (cu 
amănuntul) de energie. Conform 
raportului, a fost identifi cat un pre-
judiciu de 1 miliard de lire sterline 
la nivelul consumatorilor – o provo-
care care trebuie să fi e remediată. 
Pentru ca piețele să benefi cieze de 
un element esențial, respectiv de 
sprijinul populației, este necesar ca 
oamenii să aibă siguranța că, atunci 
când își pun încrederea într-o com-
panie cu reputație, cu experiență în-
delungată și profi tabilă, nu vor avea 
de suferit de pe urma acestei relații.

Într-adevăr, timp de ani de 
zile, multe persoane s-au bazat 
pe ipoteza că loialitatea va genera 
benefi cii reciproce – fără nicio aso-
ciere cu naivitatea.

Provocarea căreia trebuie să îi 
răspundă atât factorii de decizie po-
litică, dar și industria, este aceea de 
a dovedi că înțeleg acest deziderat 

și că vor aplica un tratament echita-
bil cu privire la toți clienții.

Prin înfi ințarea noului Departa-
ment, acțiunile care vizează schim-
bările climatice sunt poziționate 
exact acolo unde trebuie, respectiv 
în centrul viitorului economiei brita-
nice.

În perioada premergătoare 
Conferinței de la Copenhaga, și 
anterior încheierii Acordului privind 
Schimbările Climatice, înfi ințarea 
Departamentului pentru Energie și 
Schimbări Climatice (DECC) a re-
fl ectat necesitatea de a înscrie acți-
unile privitoare la schimbările clima-
tice în agenda politică, în calitate de 
prioritate de prim rang.

Însă, la momentul de față, dez-
baterile pe marginea reducerii sau 
nu a emisiilor s-au încheiat. Aspec-
tul supus soluționării, în urma Acor-
dului remarcabil încheiat la Paris, vi-
zează modalitatea efectivă prin care 
se pot reduce emisiile și, în cadrul 
acestui proces, modalitatea în care 
oportunitățile majore de ordin eco-
nomic, generate de acțiunile între-
prinse în domeniul schimbărilor cli-
matice, pot fi  valorifi cate la nivelul 
mediului de afaceri din Regatul Unit.

Tocmai de aceea este atât de 
importantă aducerea laolaltă și 
integrarea strategiilor elaborate 
în domeniul schimbărilor climati-
ce, energiei, mediului de afaceri și 
sectorului industrial. Bineînțeles, 
la baza strategiei industriale se va 
regăsi necesitatea imperativă de a 
acționa în sensul realizării unei eco-
nomii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon.

Consumatorii 
și schimbările climatice

Adeseori, obiectivul aferent re-
ducerii poluării și cel aferent protec-
ției consumatorilor sunt stabilite în 
opoziție unul față de celălalt.
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Însă cele două obiective nu tre-
buie să fi e în contradicție. Este ade-
vărat, putem realiza transformarea 
necesară la nivel propriului sistem 
energetic, dar și la nivelul sistemul 
energetic global, numai dacă aceas-
ta se justifi că din punct de vedere 
economic.

Este necesar ca lucrurile să fi e 
puse în practică în mod diferit față 
de modalitatea utilizată în trecut. 
Trebuie să stimulăm tehnologiile 
care sunt atât necostisitoare, dar 
și curate. Avem nevoie ca opțiunea 
necostisitoare să fi e și opțiunea cu-
rată.

Cum ajungem la acest rezultat? 
Prin inovare. Acel tip de inovare 
care caracterizează întregul nostru 
sistem energetic.

Avem nevoie de energie ieftină, 
la fel de fi abilă ca și energia pe bază 
de cărbune, și fără emisii de dio-
xid de carbon. În ciuda progreselor 
înregistrate prin intermediul multor 
tehnologii cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, nu dispunem 
încă de soluția completă în acest 
sens. Trebuie să ne asigurăm că 
întreaga activitate de inovare pe 
care o desfășurăm conduce către 
îndeplinirea obiectivului – energie 
ieftină și curată.

Acesta este contextul în care, 
astăzi, am onoarea de a anunța înfi -
ințarea Consiliului pentru Inovare în 
Domeniul Energiei. Prezidat de Sir 
Mark Walport, consilier-șef al guver-
nului pentru probleme științifi ce, și 
raportând direct primului ministru, 
Consiliul va reuni toate componen-
tele diferite ale structurilor guver-
namentale care fi nanțează acțiuni 
de inovare în domeniul energetic, 
asigurându-se că acestea colabore-
ază în demersul de inovare.

Un sistem energetic 
mai inteligent 

După cum știți, inovarea nu se 
obține prin simpla dezvoltare a unor 
noi componente ale unui dispozitiv – 
o modalitate mai puțin costisitoare 
de producere a energiei nucleare sau 
o fermă solară cu o efi ciență sporită.

Trebuie, de asemenea, să con-
struim mediul în care inovarea poa-
te să prospere. Un rol esențial pe 
care trebuie să îl joace guvernul 
este să se asigure că regulile care 
stau la baza sistemului nostru ener-

getic nu stau în calea respectivului 
proces de inovare.

Liberalizarea pieței noastre ener-
getice a reprezentat un model pre-
luat la nivel mondial; inițiată în anul 
1980, liberalizarea a dus la reduce-
rea costurilor pentru consumatori și 
a încurajat intrarea pe piață a unor 
noi operatori. Expertiza de care dis-
punem în domeniul creării de piețe 
este la fel de exportată la nivel mon-
dial ca și industria noastră de auto-
mobile.

Totuși, regulile și regulamentele 
care stau la baza actualului nostru 
sistem energetic au fost stabilite as-
fel încât să permită distribuția ener-
giei electrice de la marile centrale 
electrice, prin fi re lungi de alimen-
tare, până la gospodării și sedii de 
fi rme. Și acest sistem ne-a deservit 
foarte bine.

Însă noile tehnologii pun la în-
cercare acest model:

• Miloane de gospodării și mii 
de sedii de fi rme acționează în pre-
zent ca mini-centrale electrice,  uti-
lizând tehnologii de genul panouri-
lor solare pentru a-și genera propria 
electricitate;

• Introducerea vehiculelor elec-
trice va accelera această tendință, 
sprijinind totodată îmbunătățirea 
calității aerului și având potențialul 
de a asigura noi capacități prin care 
să se echilibreze rețeaua electrică;

• Progresul înregistrat în dome-
niul tehnologiilor de stocare asigură 
premisele pentru o gestionare mai 
efi cientă a rețelei electrice, cu cos-
turi mai reduse, evitând necesitatea 
construirii de noi centrale termice 
sau fi re de alimentare, care sunt 
costisitoare;

• Datorită îmbunătățirii tehno-
logiei informației, consumatorii pot 
sprijini procesul de echilibrare a re-
țelei electrice prin acordul de a se 
decupla automat de la alimentarea 
cu energie, reducând astfel atât 
costurile propriilor facturi de elec-
tricitate, dar și costurile globale ale 
sistemului;

• Prin aceste tehnologii sunt 
create oportunități pentru noi 
afaceri și modele comerciale, noi 
oferte pentru consumatori și noi pi-
ețe. Toate acestea reprezintă lucruri 
de bun augur pentru consumatori, 
pentru sistemul energetic, dar și 
pentru economie.

În același timp,  tehnologiile 

bazate pe surse de energie inter-
mitente, precum energia solară și 
eoliană, generează noi provocări 
pentru sistem.

Multe dintre temerile manifes-
tate cu privire la impactul acestor 
tehnologii au fost exacerbate. Au 
fost voci care au afi rmat că sistemul 
nostru energetic nu poate face față 
unui procent semnifi cativ de ener-
gie obținută din surse regenerabile.

S-a dovedit că scepticii s-au în-
șelat. La momentul de față, 14% din 
energia produsă în cadrul sistemului 
nostru energetic provine din surse 
intermitente, iar sistemul nostru de 
furnizare a energiei electrice rămâ-
ne în continuare cel mai fi abil din 
Europa.

Trebuie însă să recunoaștem 
că utilizarea surselor intermitente 
generează anumite costuri. Așa-
dar, provocarea la care trebuie să 
răspundă guvernul și autoritățile 
de reglementare este aceea de a 
proiecta un sistem capabil atât să 
realizeze o gestionarea mai bună 
a surselor intermitente, dar și să 
valorifi ce inovațiile în domeniul sto-
cării energiei, reacțiile din partea 
consumatorilor, interconectarea și 
sistemele IT, cu scopul de a crea un 
sistem energetic cu adevărat inte-
ligent.

Această provocare a fost recu-
noscută în cadrul planului de acți-
uni al Energy UK pentru orizontul de 
timp 2030.

Ca prim pas, trebuie să ne asi-
gurăm că echipamentele și utilaje-
le de care dispunem sunt adecvate 
scopului urmărit. Introducerea con-
toarelor inteligente reprezintă una 
dintre cele mai incitante și semnifi -
cative provocări, afl ate sub monito-
rizarea guvernului.

Până în 2020, fi ecare gospo-
dărie sau mică afacere va primi o 
ofertă de instalare a unui nou contor 
inteligent. În multe dintre cazuri, 
prin acestea vor fi  înlocuite contoare 
realizate pe baza unei tehnologii ve-
chi de peste 100 de ani.

Însă acest demers nu vizează 
simpla utilizare a unei tehnologii 
de dragul tehnologiei. Demersul 
urmărește îmbunătățirea vieții oa-
menilor: renunțarea la utilizarea 
facturilor bazate pe consum esti-
mat, urmate de solicitări de sume 
colosale; facilitarea schimbării fur-
nizorului și tarifelor; furnizarea de 
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informații mai bune cu privire la 
prevenirea risipei de energie, cu 
scopul scăderii sumei din factura 
de energie.

Conform evaluărilor noastre, prin 
programul de introducere a contoa-
relor inteligente se vor genera bene-
fi cii pentru consumatori de aproxi-
mativ 6 miliarde de lire sterline. Prin 
program se vor genera economii de 
11 lire sterline la o valoare medie 
a facturii până în 2020, urmând ca 
acestea să ajungă la aproximativ 50 
lire sterline până în 2030.

Însă procesul de implementare 
este abia la început. Aplicarea la 
scară mai largă a tehnologiilor in-
teligente va genera realizarea unor 
economii potențiale și mai semnifi -
cative. Acesta este motivul pentru 
care astăzi, în parteneriat cu Of-
gem, lansăm o cerere de contribuții 
pentru colectarea de informații pri-
vitoare la modalitatea în care putem 
realiza acest proces de aplicare la 
scară largă.

Scopul urmărit este acela de a 
valorifi ca potențialul de stocare, re-
acțiile din partea consumatorilor și 
alte tehnologii, cu scopul de a con-
strui cel mai efi cient și productiv 
sistem de electricitate din lume.

Acest demers presupune ree-
valuarea regulamentelor care con-
țin dispoziții potrivnice stocării și 
agregatorilor, asfel încât aceștia să 
poată concura în condiții echitabile 
în cadrul sectorului de producție la 
scară largă a energiei electrice.

Dacă facem lucrurile cum trebu-
ie, un sistem inteligent poate crea 
economii pentru consumatori de 
până la 40 de miliarde de lire sterli-
ne în următoarele decade.

Trebuie să ne asigurăm că sem-
nalele de preț transmise în piață 
reprezintă o recompensă pentru 
fl exibilitatea de care avem nevoie 
pentru a atinge un echilibru al sis-
temului, în punctul aferent celui mai 
scăzut cost cu putință.

Este necesară în acest sens eli-
minarea tuturor barierelor, astfel în-
cât furnizorii de pe piața internă să 
poată oferta tarife în rețea în funcție 
de momentul consumului de ener-
gie electrică (de tip time-of-use), cu 
scopul ca sumele din facturi să fi e 
cât de mici posibil.

Primul pas constă în direcționa-
rea corectă a pieței. Aceasta nu în-
seamnă bazarea pe subvenții, ci ac-

țiuni prin care pieței să i se permită 
să prezinte soluții inovative.

Modernizarea sistemului 
nostru energetic

Această transformare, de la un 
sistem unidirecțional, către un sis-
tem digital, inteligent, va reprezen-
ta elementul esențial al procesului 
de modernizare a propriei infras-
tructuri energetice.

Ne dorim ca sectorul de produ-
cere a energiei în regim descentra-
lizat să concureze cu sectorul gene-
rării de energie la scară largă. De 
ce? Pentru că presiunea concuren-
țială prezintă efecte optime pentru 
consumatori. Iar plasarea consuma-
torilor în centrul strategiei noastre 
energetice se traduce prin realiza-
rea unui proces de dezvoltare bazat 
pe puncte forte autentice.

Nu putem acorda subvenții pentru 
fi ecare tehnologie pentru care există 
o solicitare în acest sens. Vom acorda 
prioritate acelor tehnologii-cheie care 
au potențialul de a fi  aplicate la scară 
largă și în condițiile unor costuri re-
duse, în situațiile în care Regatul Unit 
deține un avantaj comparativ.

Înainte de toate, acesta înseam-
nă că energia eoliană offshore (fer-
me eoliene situate în larg) și ener-
gia nucleară vor avea de jucat un rol 
important, la fel de importantă fi ind 
și realizarea unui grad sporit de in-
terconectare la rețelele electrice din 
țările învecinate. Susținem cu tărie, 
în continuare, noii operatori de in-
terconectare.

Brexit-ul nu schimbă cu nimic 
avantajele interconectării pieței na-
ționale de energie electrică la cele 
ale piețelor europene. O astfel de 
activitate comercială prezintă be-
nefi cii atât pentru mediul de afaceri 
și pentru consumatorii britanici, cât 
și pentru omologii acestora din țări-
le europene. Ca în orice negociere, 
trebuie găsit un punct fi x, care să 
corespundă unei baze comune ge-
neratoare de benefi cii reciproce.

Schimbările aduse sistemului de 
licitații aferent contractelor de tip 
CFD (contracte fi nanciare pentru di-
ferență), anunțate ieri, evidențiază 
determinarea noastră de a ne axa 
pe punctele forte. Dar și determina-
rea de a reduce costurile. Reiterez 
că acest demers nu vizează numai 
protejarea consumatorilor, ci și ofe-

rirea unui impuls comercial, care să 
permită scăderea emisiilor, la scară 
globală.

Acestea sunt tehnologii în utili-
zarea cărora noi avem istorie și ex-
periență. Construim centre de prim 
rang mondial la nivelul întregii țări.

Complexul nostru nuclear din 
Cumbria reprezintă un exemplu edi-
fi cator în acest sens. Am construit 
Centrul de Excelență pentru Energie 
Nucleară, situat între Sellafi eld și 
locația propusă pentru noul reactor 
nuclear din Moorside. Am participat 
astăzi la Comisia de Dialog pe Teme 
Economice și Financiare cu guvernul 
chinez, această relație urmând a re-
prezenta o colaborare importantă, 
de viitor.

Comisia reunește reprezentanți 
ai sectorului industrial, de cerceta-
re și ai administrației publice locale 
și urmărește consolidarea experi-
nței mondiale de care dispunem în 
domeniul combustibililor, operați-
unilor de dezafectare și ingineriei. 
Demersul va duce la noi locuri de 
muncă și creștere economică și va 
atrage populația către respectiva 
regiune.

Avem în vedere o acțiune simi-
lară și în sectorul energiei eoliene 
offshore. Observăm că pe coasta 
de est apar noi întreprinderi, care 
prosperă. Hull, Middlesbrough și 
Hartlepool găzduiesc unități de pro-
ducție majore. Portul de adâncime 
de la Great Yarmouth a fost selectat 
ca centru de comandă al proiectu-
lui offshore derulat de East Anglian 
One. Râul Humber se transformă în 
locația preferată a operatorilor care 
deservesc giganticele ferme eoliene 
de pe coasta de est.

Lucrătorii califi cați și inovatorii 
britanici conlucrează cu investitori 
internaționali pentru a pune bazele 
industriilor viitorului.

Prin susținerea acestor centre 
de excelență, Regatul Unit va putea 
crea lanțuri de aprovizionare sofi sti-
cate în toată țara, în sectoarele care 
prezintă potențial de dezvoltare.

Pe lângă progresul înregistrat 
în legătură cu noile tehnologii, un 
element esențial al procesului de 
modernizare a infrastructurii proprii 
este reprezentat de scoaterea din 
sistem a centralelor termice alimen-
tate cu cărbune, care nu dispun de 
dispozitive pentru reducerea emisii-
lor de carbon.
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O mare parte dintre aceste cen-
trale electrice mari poluatoare sunt 
vechi de zeci de ani și și-au pierdut 
fi abilitatea inițială. Propunerea de 
stabilire a unui calendar clar pentru 
dezafectarea acestora vine în spri-
jinul procesului de reducere a emi-
siilor.

De asemenea, și în mod crucial, 
un astfel de calendar dă de ase-
menea un semnal clar investitori-
lor, în special celor care doresc să 
investească în centrale electrice ali-
mentate cu gaz.

Ieri am lansat procesul de con-
sultare cu privire la modalitatea de 
dezafectare a centralelor termice 
alimentate cu cărbune care nu dis-
pun de dispozitive pentru reducerea 
emisiilor de carbon, în condiții care 
să asigure menținerea nivelului 
înalt de fi abilitate a sistemului 
energetic.

Având în vedere că urmează a 
fi  inițiate dezbaterile de la Marrake-
ch cu privire la schimbările climati-
ce, nu poate exista un semnal mai 
edifi cator cu privire la angajamen-
tul nostru de a oferi întregii lumi un 
exemplu convingător cu privire la 
modul în care eliminăm poluarea cu 
dioxid de carbon.

Strategia industrială 
și schimbările climatice

Pe parcursul următoarelor 
săptămâni și luni mă voi concen-
tra pe detalierea modalității în 
care ne vom organiza și conlucra 
cu dumneavoastră pe marginea 
strategiei industriale, astfel încât să 
ne asigurăm că vom crea o econo-
mie favorabilă tuturor.

Energia și tehnologiile curate se 
vor regăsi în centrul viziunii în jurul 
căreia se va crea noua economie.

Provocarea legată de decarbo-
nifi care, manifestată la nivel glo-
bal, alături de succesul reportat 

în cadrul dezbaterilor cu privire la 
schimbările climatice, organizate 
anul trecut la Paris, se refl ectă de 
asemenea în oportunități semnifi -
cative de ordin economic pentru fi r-
mele, oamenii de știință și inginerii 
din țara noastră.

S-au întâmplat multe lucruri în 
Regatul Unit cu care putem să ne 
mândrim. Am reușit să reducem ni-
velul emisiilor cu 38% față de nivelul 
înregistrat în 1990. Adică cu mult mai 
mult decât Germania și Danemarca 
împreună. Până în 2020, aproxima-
tiv 35% din electricitate se va obține 
din resurse regenerabile. Revitalizăm 
industria nucleară, decizia cu privire 
la centrala de la Hinkley fi ind un prim 
pas crucial în acest sens.

Însă suntem conștienți că mai 
sunt multe de făcut – în special cu 
privire la modalitatea în care ne vom 
încălzi casele și sediile comerciale și 
modul în care ne vom deplasa.

Viitorul Plan de Reducere a 
Emisiilor va reprezenta atât o de-
clarație importantă cu privire la 
seriozitatea de care dăm dovadă în 
ceea ce privește reducerea emisi-
ilor de carbon, dar și un element 
esențial al strategiei industriale na-
ționale.

Nu putem ști la acest moment 
toate soluțiile tehnologice prin inter-
mediul cărora ne vom atinge obiec-
tivul de 80%. Însă știm că trebuie, 
atât în cadrul actualului mandat, dar 
și în cadrul următoarelor mandate, 
să punem bazele pentru transfor-
marea tehnologică pe care dorim să 
o vedem la sfârșitul anului 2020 și 
după anul 2030.

Acest proces de transformare 
comportă oportunități pentru toate 
regiunile țării.

Dacă expertiza și inteligența Re-
gatului Unit se vor concretiza în teh-
nologii puțin costisitoare și curate 
pentru viitor, vom reuși nu numai să 
atenuăm riscurile, ci și să sprijinim 

dezvoltarea economică și să ne valo-
rifi căm punctele forte și experiența 
pe întreg teritoriul Regatului Unit.

Concluzii

Guvernul nostru a dovedit deja 
că nu se ferește de deciziile difi ci-
le. Am semnat un acord de susține-
re pentru construirea noii centrale 
electrice din Hinkley Point C, în So-
merset. Analiza pe care am reali-
zat-o în acest sens a evidențiat că 
această decizie a fost una puternică, 
strategică pentru viitorul sistemului 
nostru energetic.

Anunțurile pe care le-a făcut cu 
privire la noul sistem de licitații afe-
rent contractelor de tip CFD (con-
tracte fi nanciare pentru diferență) și 
la centralele termice alimentate cu 
cărbune, alături de schimbările pe 
care le-am adus pieței de capacități 
pe parcursul anului trecut, dau un 
semnal clar investitorilor, atât din 
Marea Britanie cât și din afara grani-
țelor țării. Aceste acțiuni evidenția-
ză seriozitatea cu care ne angajăm 
la îndeplinirea unui plan pe termen 
lung. Și, prin intermediul  cererii 
de contribuții pe care am lansat-o 
pentru colectarea de informații pri-
vitoare la sistemele inteligente, ne-
am poziționat de partea inovațiilor 
incredibile pe care le putem obser-
va în întreaga structură a pieței de 
energie.

Schimbările pe care le realizăm 
vizează modernizarea infrastructurii 
naționale. Vizează punerea accesi-
bilității și securității energetice pe 
primul loc.

Ne dorim să facem trecerea de 
la un sistem energetic aferent seco-
lului XX, către un sistem inteligent, 
curat, adecvat secolului XXI.

Oportunitățile aferente acestui 
demers sunt recunoscute de toată 
lumea și sunt onorat că pot participa 
la acest demers. n 
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La cinci ani de la anunțul privind 
selectarea localității Pyhäjoki, situa-
tă în nordul Finlandei, ca amplasa-
ment pentru un nou reactor nuclear 
de concepție rusească, cu o putere 
tehnică instalată de 1200 MW, socie-
tatea fi nlandeză Fennovoima planifi -
că să înceapă lucrările de construcție 
în anul 2018. Conform previziunilor, 
centrala nucleară, care va se va numi 
Hanhikivi 1, va asigura un stimulent 
major pentru creșterea economică 
a Finlandei și va aduce o contribuție 
importantă la obiectivul european 
privind scăderea 
emisiilor de dioxid 
de carbon. Jurna-
listul Eric Marx s-a 
deplasat în Finlan-
da pentru a vedea 
de ce societatea 
Fennovoima pare a 
repurta succes, în 
timp ce alte proi-
ecte noi din Europa 
în domeniul ener-
giei nucleare trec 
printr-o perioadă 
zbuciumată.

Cel mai mare 
șantier de con-
strucții din Finlan-
da, amplasat chiar 
în Golful Botnic – un peisaj de forma-
țiuni stâncoase cunoscut sub numele 
de Peninsula Hanhikivi. Afl ată acum 
într-o forfotă continuă a excavatoa-
relor, cu o sumedenie de stații de be-
toane și cu un dig abrupt ridicat la 
4,6 metri peste nivelul mării, această 
bucată de teren viran se va transfor-
ma, peste zece ani, în casa celei de a 
treia centrale nucleare și a celui de al 
șaselea reactor nuclear din Finlanda.

Volumul de rocă excavată a fost 
de aproximativ 700 000 de tone, 
explică Jouni Sipiläinen, Directorul 
pentru lucrări de construcții din ca-
drul Fennovoima, o societate deținu-
tă de un consorțiu format din com-
panii și consilii locale din Finlanda, al 
cărui scop este acela de a construi 
și pune în funcțiune reactorul VVER-
1200, proiectat și furnizat de Rosa-

tom, o companie din Rusia care acti-
vează în domeniul energiei nucleare.

Rețelele, cea electrică și cea de 
canalizare pentru apele reziduale, 
au fost deja realizate, iar peste o 
mie de muncitori au trecut deja prin 
programul de instructaj necesar 
pentru începerea fazei de construcție 
din cadrul proiectului. 

Compania rusească Titan-2, 
principalul antreprenor, are birourile 
în zonă. În prezent, întreaga locație 
de 555 hectare este împrejmuită cu 
un gard de protecție cu o înălțime 

de doi metri; iar acolo, spune Sipi-
läinen, arătând către două mari cra-
tere pline cu apă murdară, acolo va 
sta reactorul și camerele turbinelor. 

Acum mai avem nevoie doar de 
autorizația de construcție.

 Susținere la nivel local

„Hanhikivi va fi  cea mai mo-
dernă, sigură și efi cientă centrală 
din toată lumea“, ne anunță Matti 
Soronen. În calitate de primar al 
Pyhäjoki, o localitate cu 3207 lo-
cuitori, Soronen percepe energia 
nucleară în lumina creșterii econo-
mice. Crede în tehnologia nucleară 
și se mândrește cu sistemul robust 
de siguranță al tuturor celor patru 
reactoare nucleare care există în 
prezent în țară.

Dacă totul se desfășoară con-
form planului, Hanhikivi 1 ar putea 
începe să producă electricitate înce-
pând cu anul 2024. Acest moment 
este foarte așteptat de industrie, de 
fi rmele care activează în sectorul 
energetic, dar și de micile localități 
din țară – așa cum este și localitatea 
Pyhäjoki, toate acestea confruntân-
du-se în prezent cu riscul creșterii 
semnifi cative a prețurilor la elec-
tricitate, ca urmare a importurilor 
costisitoare. Unul dintre principalele 
benefi cii pe care le va aduce centra-

la nucleară proprietari-
lor societății Fennovoi-
ma va fi  reprezentat 
de oportunitatea de 
a achiziționa energie 
electrică la prețuri co-
recte și competitive.

Localitatea Pyhäjo-
ki face parte din grupul 
celor 57 de proprietari 
fi nlandezi, acest grup 
fi ind format din con-
silii locale, companii 
din sectorul industrial 
și fi rme care activează 
în sectorul energetic; 
grupul deține o cotă 
din centrala nucleară, 
în calitate de acțio-

nari ai companiei Voimaosakeyhtiö 
SF, care deține 66% din societatea 
Fennovoima. Acțiunile nu sunt pur-
tătoare de dividende, ci pun bazele 
unui fel de cooperativă – un model 
de afaceri cunoscut în Finlanda sub 
numele „mankala“. Finanțarea proi-
ectului este asigurată de acționari. 
În contrapartidă, aceștia au dreptul 
să benefi cieze de energie la preț de 
cost, fără taxe, proporțional cu cota 
deținută.

Restul acțiunilor (34%) sunt 
deținute de Rosatom, prin interme-
diul fi lialei sale din Finlanda, RAOS 
Voima. Având în vedere că printre 
acționarii societății Fennovoima se 
numără câteva zeci de furnizori de 
servicii municipale, a fost necesar 
un proces extins de dialog cu consi-
liile locale de pe teritoriul Finlandei, 

*) Preluare din World Energy Focus Annual 2016, pag. 25 – 27

Fennovoima – efortul colectiv din spatele noii 
centrale nucleare a Finlandei*

Macheta centralei Hanhikivi, Golful Botnic (Foto: Fennovoima)
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cu scopul de a stabili participarea 
acestora la proiect. În 2014, consili-
ul local al localității Pyhäjok, respec-
tiv localitatea unde s-a propus am-
plasarea proiectului, a votat pentru 
„găzduirea” acestuia cu 18 voturi la 
3. În Finlanda, susținerea consiliului 
local-gazdă este indispensabilă pen-
tru construirea unei centrale nuclea-
re, întrucât respectivul consiliul local 
are drept de veto.

„Problema cu care ne confruntăm 
în partea de nord a Finlandei este re-
prezentată de migrarea locuitorilor“ 
spune Soronen. Conform estimărilor, 
în cadrul centralei nucleare, odată ce 
va fi  construită, vor fi  angajați între 
450 și 500 de oameni. În faza de 
construcție, numărul de lucrători va 
fi  cuprins între 3000 și 4000.

Planurile sunt susținute și de con-
ducerea combinatului siderurgic SSAB 
Ruukki, amplasat în Raahe, un oraș 
situat la aproximativ 20 de kilometri 
de-a lungul coastei. În cadrul com-
binatului lucrează 2800 de persoa-
ne, iar nevoia de electricitate ieftină 
este semnifi cativă. Pentru realizarea 
producției de fi er și oțel, combinatul 
consumă 1% din cantitatea totală de 
energie electrică din Finlanda. Com-
binatul se bazează parțial pe energia 
eoliană, însă nu se poate dezvolta 
atâta timp cât nu există o predictibi-
litate mai mare a fl uxurilor de ener-
gie, în special în sezonul rece, în 
perioadele de vârf.

Combinatul siderurgic este 
unul dintre principalii angajatori 
din Pyhäjoki, alături de societăți-
le din industria silvică și cele din 
industria laptelui și a cărnii de 
porc. Proiectul Hanhikivi 1 va schim-
ba imaginea localității. „Ne dorim să 
construim ansambluri rezidențiale 
și să oferim servicii noi”, a declarat 
primarul. „Este normal să dorim să 
ne dezvoltăm.” Conform unui sondaj 
de opinie realizat în luna decembrie 
2015, două treimi din locuitorii din 
Pyhäjoki sunt în favoarea proiectului.

 Aviz favorabil

Consiliul de Administrație al so-
cietății Fennovoima a realizat o eva-
luare comparativă a mai multor an-
treprenori și a selectat compania Ro-
satom din cauza a doi factori decisi-
vi, și anume: familiarizarea compa-
niei cu tehnologia VVER și condițiile 
comerciale atractive.

„Populația fi nlandeză nu și-a pi-
erdut încrederea în energia nucleară 
în sine, întrucât dispunem de patru 
reactoare bune, care sunt funcționale 
și în prezent”, a afi rmat Jussi Lehto, 
director al companiei Kerava Energy 
și director general executiv (CEO) al 
societății Voimaosakeyhtiö SF.

Dintre cele patru reactoare exis-
tente în Finlanda, cele două centrale 
nucleare din Loviisa (la est de Hel-
sinki) sunt de tip VVER. În perioada 
care a trecut de la punerea lor în 
funcțiune – în 1977, respectiv în 
1980 – cele două unități au fost mo-
dernizate, iar autorizațiile de func-
ționare au fost prelungite până la 
sfârșitul următoarei decade. Există 
la momentul de față aproximativ 18 
unități de tip VVER, de proveniență 
rusească, care funcționează în con-
diții de siguranță în cinci state mem-
bre ale UE.

Un alt factor decisiv a fost re-
prezentat de contractul atractiv, „la 
cheie“ oferit de Rosatom. Conform 
contractului, furnizorul rus își asu-
mă riscul pentru orice depășire a 
bugetului și pentru orice întârziere 
în programul de execuție. De ase-
menea, Rosatom a achiziționat și 
părți sociale, devenind proprietar 
deținător al unei cote de 34%, după 
ce compania germană Eon, unul din-
tre acționarii inițiali ai proiectului, a 
decis în anul 2013 să se retragă din 
domeniul energiei nucleare.

Conform declarațiilor făcute de 
Lehto, capitalurile proprii vor aco-
peri 1,7 miliarde de euro din costul 
estimat al reactorului, cuprins între 
6,5 miliarde de euro și 7 miliarde 
de euro, iar restul sumei va proveni 
din credite, pentru care responsabi-
litatea îi revine companiei Rosatom. 
Costul fi nal al electricității pe care 
o va furniza noua centrală va fi  de 
aproximativ 50 euro/MWh. Cu mult 
mai ieftin comparativ, de exemplu, 
cu prețul de exercitare de 97,50 
lire sterline/MWh (pentru 35 de ani, 
ajustat cu rata infl ației) garantat de 
guvernul Marii Britanii pentru pro-
prietarii centralei nucleare Hinkley 
Point C, pe care EDF urmează să o 
construiască în Franța.

Conform declarațiilor făcute de 
Lehto, condițiile contractuale afe-
rente proiectului au contribuit la ac-
ceptarea la scară largă a proiectului 
în rândul populației din Finlanda, la 
toate nivelurile.

La sfârșitul anului 2014, la Hel-
sinki, Parlamentul a aprobat proiec-
tul prin procedură de vot, respectiv 
cu 115 voturi pentru și 74 împotrivă. 
Parlamentul a impus condiția ca 
proprietarii rezidenți în Finlanda sau 
în Spațiul Economic European să fi e 
în permanență acționari majoritari, 
cu o cotă de cel puțin 60% din proi-
ect. Conform clauzelor contractuale 
aferente proiectului de construire 
a centralei, Rosatom se obligă să 
furnizeze combustibil nuclear pen-
tru cel puțin primii zece ani. După 
fi nalizarea acestei perioade, com-
bustibilul va face obiectul negocierii 
libere.

Proiectul este favorabil Finlandei și 
din punct de vedere macroeconomic. 
Țara importă anual aproximativ 20% 
din electricitatea pe care o consumă, 
iar Guvernul, alături de sectorul indus-
trial fi nlandez, doresc să diminueze 
acest procent. Anul acesta, în luna ia-
nuarie, în timpul unei perioade extrem 
de friguroase „am fost pur și simplu 
norocoși să putem asigura energia ne-
cesară pentru a acoperi consumul (de 
electricitate) în perioada de vârf și să 
evităm o catastrofă“, ne-a spus Lehto. 
Conform estimărilor, centrala Hanhiki-
vi 1 va produce o cantitate de elec-
tricitate de aproximativ 9TWh anual, 
ceea ce reprezintă jumătate din canti-
tatea de electricitate pe care Finlanda 
a importat-o în anul 2014.

„La momentul de față, toate 
companiile care au calitatea de acți-
onari susțin proiectul în proporție de 
100%“, spune Lehto. „Noi am creat 
acest lucru“, continuă dumnealui. 
„Vom încerca să facem profi t, însă 
dorim de asemenea să acționăm 
în mod responsabil atât în context 
național, pentru Finlanda, dar și în 
contextul global.“

 Obținerea autorizației 
de construcție

În prezent, prioritatea principală 
a localității Fennovoima vizează 
procesul de obținere a autorizați-
ei. Există, mai mult sau mai puțin, 
aproximativ 8000 de ghiduri cu li-
nii directoare și de reglementare, 
care includ elaborarea de specifi cații 
pentru sistemul de siguranță al cen-
tralei, pentru operațiunile de con-
strucție și de funcționare, precum și 
cerințe privind formularea unor pla-
nuri detaliate de management atât 
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pentru societatea Fennovoima, dar 
și pentru antreprenor. Procesul care 
trebuie parcurs pentru a respecta 
cerințele autorității de reglemen-
tare (STUK) din Finlanda, care are 
reputația de a fi  una dintre cele mai 
stricte autorități de supraveghere 
în domeniul energiei nucleare din 
lume, este anevoios chiar și pentru 
organizațiile cel mai experimentate 
din punct de vedere tehnic. Bineîn-
țeles, siguranța este pe primul loc, 
iar societatea va aloca toate resur-
sele de timp și va face toate efor-
turile necesare pentru a respecta 
toate criteriile cerute.

Procedura de reglementare apli-
cată în Finlanda presupune acorda-
rea unei aprobări unice ca răspuns la 
solicitarea de eliberare a autorizației 
de construcție, și nu urmarea unei 
proceduri în mai multe etape, așa 
cum se întâmplă în alte țări. Con-
form declarațiilor făcute de direc-
torul general executiv al companiei 
Fennovoima, dl. Toni Hemminki, eta-
pa de autorizare presupune o atenție 
deplină din partea întregii structuri 
organizatorice a proiectului. Socie-
tatea Fennovoima depune eforturi 
pentru depășirea tuturor provocări-
lor și este încrezătoare că va primi 
licența de construcție în anul 2018.

Conform regulilor STUK, înain-
te de a depune un plan de proiect, 
este necesar ca metoda de elabo-
rare și de gestionare a acestuia să 
răspundă cerințelor, fi ind necesară 
o verifi care detaliată a respectă-
rii cerințelor, înainte de depunerea 
respectivului plan. „Nivelul cerințe-
lor impuse de STUK s-a intensifi cat 
din acest punct de vedere”, ne-a 
declarat Minna Forsström, Directo-
rul de Proiect. Aceasta însemnă că 

antreprenorul Rosatom trebuie să 
integreze aceste proceduri în cadrul 
unui sistem de management, dar și 
în cadrul unui lanț de aprovizionare 
care cuprinde deja un număr de 300 
de companii.

Dezastrul de la Fukushima, Ja-
ponia, din 2011, a impus necesita-
tea implementării unor măsuri supli-
mentare de protecție și siguranță, la 
nivelul întregii industrii nucleare. „În 
urma celor întâmplate la Fukushima, 
depunerea unor diligențe suplimen-
tare cu scopul asigurării măsurilor de 
siguranță, reprezintă o prioritate ab-
solută“, a declarat Janne Nevalainen, 
responsabil în cadrul STUK pentru 
proiectul de la Hanhikivi.

În prezent, conform propriilor 
proceduri standard, STUK realize-
ază o analiză cu privire la sistemul 
de izolare dublă a reactorului, siste-
mele de răcire pasivă și sistemul de 
recuperare a miezului. Sistemul de 
recuperare reprezintă o caracteris-
tică specială de proiectare a tehno-
logiei VVER, prin care se izolează și 
reține materialul topit în eventuali-
tatea topirii miezului. Răcirea pasivă 
se realizează prin intermediul unui 
dispozitiv de declanșare prin perete 
gravitațional, care funcționează fără 
consum de energie electrică. Silozu-
rile de beton de la Hanhikivi vor avea 
o grosime prin care se va preveni 
orice scurgere posibilă de radiații și 
vor fi  sufi cient de puternice pentru a 
nu fi  afectate de o forță exterioară, 
precum impactul cu un avion.

Nevalainen mi-a mărturisit că 
una dintre lecțiile învățate cu ocazia 
experienței dobândite la centrala Ol-
kiluoto 3, este aceea că toate aspec-
tele trebuie să fi e verifi cate în cele 
mai mici detalii, până la cel mai mic 

furnizor. Rosatom „va trebui să indi-
ce cine face ce, și când, și trebuie 
să dovedească existența unui sistem 
certifi cat de asigurare și control al 
calității. Odată realizate aceste lu-
cruri, și atunci când totul este cum 
trebuie, Fennovoima trebuie să audi-
teze lanțul de aprovizionare. Și după 
ce fi nalizăm acest proces de audit, și 
putem certifi ca că toate operațiunile 
se realizează conform instrucțiunilor, 
vom avea certitudinea că lucrurile 
sunt executate în mod adecvat.“

 
Referințe utile

În Rusia, la centrala nucleară 
Leningrad II, se construiește acum 
un nou reactor de tip VVER-1200 
programat a fi  dat în funcțiune în 
anul 2018, acesta fi ind utilizat ca 
punct util de referință pentru Han-
hikivi 1. Unul dintre punctele forte 
ale companiei Rosatom constă în 
experiența pe care a acumulat-o: 
a produs peste 50 de reactoare din 
familia VVER. În cadrul companiei 
Fennovoima își desfășoară acum 
activitatea aproximativ 300 de an-
gajați, din care mai mult de jumăta-
te lucrează în departamentul coor-
donat de dna. Forsström. Dumneaei 
coordonează opt echipe de ingineri 
și tehnicieni, o parte dintre aceștia 
având o experiență de peste 35 ani 
în lucrul cu tehnologia VVER.

 „Sunt cu adevărat mândră de 
echipa noastră“”, a declarat For-
sström. „În mod colectiv, echipa 
mea înglobează peste 200 de ani de 
expertiză în realizarea de proiecte la 
scară largă. Pot spune, cu certitudi-
ne, că în Finlanda, nimeni nu a mai 
adus laolaltă până acum o astfel de 
echipă“. n
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La nivel național, politicile ener-
getice se axează, în mod tradițional, 
pe generarea de energie la scară 
largă și pe rețele în sistem centrali-
zat. În momentul de față, accesul la 
energie pentru cei care nu au acces 
la rețeaua tradițională de energie 
electrică, este asigurat prin tehno-
logii descentralizate, precum siste-
me rezidențiale solare autonome și 
mini-rețele – atât cele hibride, cât 
și cele care folosesc surse de ener-
gie regenerabile. Pricewaterhouse 
Coopers (PwC), în cadrul unui nou 
raport cu tema „Energie electrică în 
afara rețelei“, identifi că modalități 
prin intermediul cărora factorii de 
decizie politică pot să susțină ac-
tuala revoluție tehnologică, cu sco-
pul de a accelera accesul la energie 
pentru 1,2 miliarde de oameni care 
trăiesc fără energie electrică la nivel 
mondial. 

Majoritatea politicilor energetice 
aplicate la nivel național se bazează 
pe ipoteza că generarea de energie 
la scară largă și sistemele de tip 
rețea centralizată reprezintă princi-
palele mijloace de extindere a acce-
sului la energie electrică, acționând 
pe baza unei abordări de tipul „totul 
sau nimic“. Benefi ciază de energie 
electrică cei care se afl ă în aria de 
acoperire a rețelei. Cei care nu se 
regăsesc în aria de acoperire sunt 
relativ neglijați, cu excepția celor 
deserviți prin mini-rețelele locale, 
care sunt dezvoltate însă la un nivel 
insufi cient. 

Rezultatul este acela că 1,2 mi-
liarde de oameni, la nivel mondial, 
nu au acces la energie electrică, 
95% dintre aceștia găsindu-se în 
Africa Subsahariană și în țările în 
curs de dezvoltare din Asia. Conform 
tendințelor actuale, două treimi din-
tre aceștia vor rămâne în continuare 
fără acces la energie electrică până 
în anul 2030, anul-țintă pentru în-
deplinirea noului Obiectiv de Dez-
voltare Sustenabilă al NA post 2015 
privind accesul universal la energie.

Scara progresului 
energetic

Abordarea utilizată în cadrul 
politicii tradiționale, aceea de tip 
„totul sau nimic”, este însă din ce 
în ce mai depășită în lumina posi-
bilităților actuale ale tehnologiei 
energetice. „Tehnologiile de tip en-
try-level (nivel de bază)“, precum 
sistemele solare autonome, sunt 
din ce în ce mai accesibile. Con-
form Agenției Internaționale pen-
tru Energie Regenerabilă (IRENA), 
la nivel mondial funcționează deja 
peste 6 milioane de sisteme solare 
rezidențiale, dintre care trei milioa-
ne se găsesc în Bangladesh. Aceste 
sisteme se constituie în accesul la 
„prima treaptă a scării progresu-
lui energetic“ pentru o mare parte 
a populației din Africa și Asia. Iar 
procesul de dezvoltare se realize-
ază pe baza unor modelele comer-
ciale de afaceri, adecvate situației 
concrete manifestate la nivelul res-
pectivelor gospodării, și nu pe baza 
ritmului mai lent al progresului în-
registrat cu privire la extinderea 
rețelelor electrice. 

În Kenia și Tanzania, de exem-
plu, consumatorii cu venituri scă-
zute pot acum să efectueze plăți 
prin telefonul mobil pentru obține-
rea unui acces de tip „plug and play 
(conectare și folosire)“ la tehnologia 
bazată pe energie solară, cu scopul 
de a benefi cia de o electrifi care de 
bază în cadrul gospodăriilor, având 
opțiunea de intensifi care a acestui 
acces, pe măsură ce nivelul veni-
turilor și/sau progresul tehnologic 
vor permite acest lucru. Printre fur-
nizorii din Africa de Est se numără 
companii precum Mobisol, M-Kopa, 
Helvetic Solar, EON și Enel Green 
Power. Conform raportărilor proprii, 
începând cu anul 2010, Mobisol a 
instalat peste 30.000 de sisteme so-
lare rezidențiale pentru gospodăriile 
din Tanzania și Ruanda. Compania 
M-Kopa, cu sediul în Nairobi, a ra-

portat în luna ianuarie 2016 că a 
îndeplinit jalonul stabilit, respectiv 
acela de a conecta peste 300.000 
de gospodării la sistemul de ener-
gie solară. 

Grila de prețuri per kWh depinde 
de tipul sistemului și de facilitățile 
pe care le oferă acesta, din moment 
ce sistemele solare rezidențiale au-
tonome de tipul „pay-as-you-go 
(plata anticipată pentru un volum 
predefi nit de servicii)“ se axează pe 
ceea ce poate face consumatorul 
cu energia electrică (să încarce un 
telefon, să privească la televizor, să 
aibă acces la servicii de internet, să 
poată refrigera alimente etc.) și nu 
în mod neapărat pe energia electri-
că pe care o generează respectivele 
sisteme. Prin sistemul autonom se 
asigură un nivel de bază al energiei 
electrice, la prețuri accesibile. 

Dezvoltarea 
mini-rețelelor

Până acum, prima treaptă a 
progresului energetic a fost repre-
zentată, de obicei, printr-o anumi-
tă formă a unui sistem de tip mi-
ni-rețea, în care energia era în mod 
tipic generată prin utilizarea motori-
nei drept combustibil. Însă costurile 
aferente investiției inițiale, costurile 
de funcționare și necesitatea rea-
lizării operațiunilor de gestionare, 
întreținere și derulare a proiectului, 
au dus la o implementare limitată a 
acestui sistem. 

La momentul de față, treapta 
aferentă mini-rețelelor devine mai 
accesibilă și datorită tehnologiilor 
solare disponibile la un cost mai 
scăzut și care permit utilizarea mi-
ni-rețelelor hibride (motorină și sur-
se regenerabile) sau a celor care 
produc energie doar din surse rege-
nerabile, ceea ce duce la scăderea 
costurilor de funcționare. 

Mali este lider în dezvoltarea 
mini-rețelelor, având peste 200 de 
mini-rețele funcționale. În Kenia, 

Energie electrică în afara rețelei: 
Ghid pentru operaționalizarea soluțiilor 
în afara rețelei (off-grid)*

*) Preluare din World Energy Focus Annual 2016
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Comisia de Reglementare în Dome-
niul Energiei a acordat companiei 
Powerhive East Africa, în calitate 
de operator de proiecte pilot în do-
meniul mini-rețelelor energetice pe 
bază de energie din surse regenera-
bile, o licență de concesiune pentru 
servicii de utilitate publică, respec-
tiv pentru generarea, distribuția și 
vânzarea energiei electrice. 

La începutul anului 2016, Po-
werhive a contractat un credit de 20 
milioane de dolari americani, pentru 
a se extinde în Africa și Asia–Pacifi c 
și pentru a realiza investiții în scopul 
continuării procesului de dezvoltare 
în Kenia. În India, compania Husk 
Power Systems a instalat 84 de mi-
ni-centrale electrice în decursul a 4 
ani, utilizând biomasa rezultată de 
la resturile de orez decorticat, pen-
tru a furniza energie electrică unui 
număr de peste 200.000 de oameni, 
din 300 de sate. 

În plus, tehnologia de stocare a 
energiei cu ajutorul bateriilor evo-
luează, jucând un rol semnifi cativ 
în cadrul soluțiilor de tip „off-grid“ 
aplicate la scară mai mică, aceas-
tă tehnologie începând să-și facă 
simțită prezența și în cazul stocării 
energiei solare generate de siste-
mele de utilități publice. În Haiti, 
compania SolarCity construiește o 
fermă de panouri solare care in-
clude și un sistem de stocare for-
mat dintr-o unitate de baterii de 
utilitate publică cu o capacitate de 
52MWh, prin care va realiza distri-
buția a până la 13MW de energie 
solară. 

Sprijin politic

Cu toate acestea, obstacolele de 
ordin politic și cele legate de activi-
tatea de reglementare continuă să 
se manifeste. Dacă factorii de de-
cizie politică vor surmonta aceste 
obstacole, atunci mini-rețelele își 
vor putea aduce aportul cuvenit la 
asigurarea accesului la energie elec-
trică. Este timpul ca politicile ener-
getice naționale să accepte soluțiile 
de tip off-grid și să le integreze în 
cadrul unor politici care pot stimu-
la dezvoltarea. Dacă analizăm atât 
factorii de succes, dar și difi cultățile 
care trebuie depășite, este posibil 
să întrevedem modalitațile în care 
politicile energetice naționale ale 
țărilor în curs de dezvoltare pot fi  

ajustate astfel încât să accelereze 
procesul de electrifi care. În acest 
sens, Raportul „Energie electrică 
în afara rețelei“ cuprinde cinci re-
comandări cuprinzătoare destinate 
factoilor de decizie politică, cu privi-
re la asigurarea accesului la rețelele 
de tip off-grid. 

În primul rând, se recomandă 
realizarea unei hărți clare a accesu-
lui la energie și a unui plan de dez-
voltare în acest sens, întrucât aces-
te elemente ar putea sprijini crea-
rea cadrului necesar pe baza căruia 
să se „stimuleze“ planifi carea de sus 
în jos a procesului de electrifi care și 
să se „promoveze“ realizarea unui 
proces de electrifi care de jos în sus, 
axat în mai mare măsură pe con-
siderente cu caracter comercial. În 
această manieră s-ar asigura recu-
noașterea rolului jucat de soluțiile 
off-grid în cadrul politicilor energeti-
ce naționale, iar companiile vor pu-
tea să dezvolte un model viabil de 
afaceri și vor putea accesa surse de 
fi nanțare.

În al doilea rând, factorii de de-
cizie politică ar trebui să stabilească 
criterii pentru dezvoltarea de mi-
ni-rețele. Aceste criterii ar sprijini 
atât clarifi carea aspectelor aferente 
acestui model de afaceri, care pre-
zintă neclarități în prezent, cât și 
justifi carea unui astfel de model. Se 
impune realizarea de investiții pen-
tru dezvoltarea de aptitudini și pen-
tru realizarea de activități de for-
mare profesională, prin care să se 
asigure că sistemele de tip off-grid 
benefi ciază de activități de instalare 
și lucrări de reparații și de întreține-
re prietenoase pentru mediu; sunt 
de asemenea necesare mecanisme 
pentru califi carea și instruirea lo-
calnicilor, astfel încât să se permi-
tă participarea comunității la acest 
demers. 

În al treilea rând, politica rele-
vantă trebuie să promoveze dez-
voltarea infrastructurii mobile, a 
microcreditelor și a soluțiilor de 
plată. Existența unor mecanisme 
de plată și de creditare dinamice și 
de succes la nivelul consumatorilor, 
reprezintă elemente care pot spri-
jini în mod semnifi cativ gospodă-
riile în procesul de achiziționare a 
sistemelor de electrifi care de bază 
și, totodată, elemente care permit 
companiilor să dezvolte piețele pe 
care acționează. În acest mod, se 

asigură și o penetrare sporită pe 
piață, economii de scară și costuri 
mai scăzute. 

Cea de a patra recomandare 
se referă la înfi ințarea unor fonduri 
naționale pentru operațiuni de dez-
voltare și inovare în domeniul sis-
temelor de tip off-grid. În prezent, 
fi nanțarea este asigurată prin gran-
turi acordate pe baza unor acorduri 
multilaterale sau bilaterale încheiate 
cu anumite instituții și anumiți do-
natori, însă această stare de fapt 
poate duce la fragmentarea fi nan-
țării și la o abordare neuniformă 
a proiectelor. Prin înfi ințarea unui 
fond de dezvoltare și inovare, co-
relat cu strategia națională privind 
accesul la energie, se poate asigura 
o abordare unitară în fi nanțarea ino-
vării și a studiilor de prefezabilitate 
și în procesul de sprijinire a antre-
prenorilor locali. 

Ultima recomandare din cadrul 
raportului vizează numirea unui pro-
motor la nivel înalt, care să militeze 
pentru accesul la energie. Una din-
tre provocările comune cu care se 
confruntă multe dintre țările în curs 
de dezvoltare este corelată cu tran-
spunerea planurilor într-un proces 
efectiv de implementare pe teren. 
O astfel de situație argumentează 
necesitatea existenței unui promo-
tor al accesului la energie la nivel 
înalt, care poate interveni în cadrul 
diferitelor agenții cu scopul de de-
păși obstacolele și evita întârzieri-
le. Dată fi ind importanța accesului 
la energie, acest promotor poate 
raporta direct către președinte sau 
către primul ministru. 

Prin adaptarea la progresul teh-
nologic, acest proces de inovare a 
politicii ar putea reconfi gura piața 
sistemelor de tip off-grid, transfor-
mând-o într-un mijloc primar al 
accesului la energie electrică – și o 
componentă esențială a procesului 
de asigurare a accesului universal la 
servicii energetice moderne până în 
anul 2030. 

Pentru informații suplimentare 
referitoare la Raportul PWC „Ener-
gy Beyond the Grid“ („Energie elec-
trică în afara rețelei“), accesați: 
http://pwc.to/1OKPjbD n

Politici energetice
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  Care este evoluția Europei 
din punctul de vedere al crește-
rii efi cienței energetice?

Comisia este optimistă că Europa 
este pe calea cea bună, care va 
duce la îndeplinirea țintelor sta-
bilite pentru anul 2020.

Europa s-a angajat să își spore-
ască efi ciența energetică cu 
20%, până în 2020. Îndeplinirea 
acestei ținte presupune ca toate 
Statele Membre să depună eforturi 
în acest sens. Consumul de energie 
electrică a fost deja redus în mod 
semnifi cativ la nivelul UE, iar consu-
mul fi nal a scăzut sub ținta stabilită 
pentru anul 2020:

 − În ceea ce privește consumul 
fi nal de energie (utilizarea energi-
ei de către utilizatorii fi nali, precum 
consumatorii rezidențiali, industrie, 
sectorul serviciilor), Europa și-a 
atins deja ținta stabilită pentru 
anul 2020. În anul 2014, UE a con-
sumat 1.062 de milioane de tone 
echivalent petrol, înregistrând astfel 
un nivel al consumului cu 2,2% sub 
ținta indicativă pentru consumul de 
energie stabilită pentru 2020, de 
1.086 de milioane de tone echiva-
lent petrol. Consumul fi nal de ener-
gie a scăzut cu 11% în perioada 
cuprinsă între 2005 și 2014.

 − În ceea ce privește consu-
mul de energie primară (inclu-
zându-se aici consumul fi nal de 
energie, sectoarele producătoare 
de energie, precum și pierderile din 
sistemul de distribuție a energiei), 
Europa nu și-a atins încă ținta sta-
bilită pentru anul 2020 (a utilizat 
1507 de milioane de tone echivalent 
petrol în 2014: aceasta înseamnă cu 
1,6% mai mult decât ținta stabilită 
pentru 2020, respectiv 1483 de mi-
lioane de tone echivalent petrol). Cu 
toate acestea, UE se regăsește pe 
calea cea bună: consumul de ener-
gie primară a scăzut cu 12% în 
intervalul cuprins între 2005 și 
2014, în ciuda faptului că în cazul 

consumului  de energie primară s-a 
înregistrat o creștere ușoară în pe-
rioada cuprinsă între 2014 și 2015.

De ce este efi ciența energeti-
că un element esențial al Strate-
giei pentru Uniunea Energetică?

Efi ciența energetică se consti-
tuie într-un element esențial al 
unei tranziții energetice cura-
te, care reprezintă o prioritate de 
prim rang pentru Comisia Juncker. 
Prin intermediul efi cienței energe-
tice sunt favorizate economii de 
energie, care stimulează creșterea 
economică la nivelul UE, realizarea 
de investiții și crearea de locuri de 
muncă. În plus față de benefi ciile 
asigurate sub forme precum: re-
ducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră; îmbunătățirea calității 
aerului și creșterea securității în 
aprovizionarea cu energie electrică; 
asigurarea unui mediu competitiv; 
sustenabilitatea economiei UE și 
crearea de locuri de muncă, efi ci-
ența energetică favorizează și rea-
lizaea de economii de cost la nivelul 
consumatorilor.

Ca pilon al Strategiei-Cadru 
pentru Uniunea Energetică, efi ci-
ența energetică are un aport vital 
la realizarea pachetului de măsuri 
„Energie curată pentru toți europe-
nii“, publicat de curând, prin inter-
mediul căruia Comisia Europeană a 
propus un obiectiv și mai ambi-
țios, și anume: o țintă obligatorie 
de creștere cu 30% până în 2030, 
la nivelul UE. O astfel de țintă ar 
genera benefi cii suplimentare până 
în 2030, comparativ cu o țintă de 
creștere a efi cienței energetice cu 
27% [1], prin:

 −Crearea unui număr de apro-
ximativ 400.000 de noi locuri de 
muncă;

 −Reducerea cu 12% a importu-
rilor de gaz;

 −Economii de 70 de miliarde 
de euro la costurile pentru importul 

de combustibili fosili (cumulat pen-
tru perioada cuprinsă între 2021 și 
2030);

 −Reducerea costurilor de sănă-
tate, cu până la 8,3 miliarde de euro 
pe an.

Este adevărat că Europa 
pune efi ciența energetică pe pri-
mul loc?

Efi ciența energetică pe pri-
mul loc este un principiu care tran-
scede, în prezent, toate componen-
tele politicii energetice a UE. Așa 
cum se subliniază în Comunicarea 
cu privire la pachetul de măsuri 
„Energie curată pentru toți europe-
nii“ [2], efi ciența energetică ar tre-
bui să fi e percepută ca o sursă de 
energie în adevăratul sens al cuvân-
tului, deoarece va juca un rol esen-
țial în accelerarea tranziției energe-
tice curate și va stimula creșterea 
economică și crearea de noi locuri 
de muncă, contribuind totodată la 
securitatea energetică în cadrul UE.

Efi ciența energetică generea-
ză economii bănești și a devenit un 
model comercial sustenabil. Majo-
ritatea Statelor Membre recunosc 
benefi ciile multiple care pot decur-
ge din efi ciența energetică și, de 
aceea, pe lângă angajamentul luat 
în sensul îndeplinirii unor obiective 
ambițioase cu privire la creșterea 
efi cienței energetice până în 2020, 
au pus în aplicare și o serie întreagă 
de programe și măsuri în domeniul 
efi cienței energetice.

Care este rolul jucat de efi -
ciența energetică în îndeplinirea 
obiectivelor stabilite la Paris cu 
privire la schimbările climatice?

UE, care a jucat un rol decisiv în 
2015 cu privire la adoptarea Acordu-
lui de la Paris, este un lider global al 
acțiunilor în domeniul schimbărilor 
climatice. Uniunea Europeană s-a an-
gajat să reducă nivelul emisiilor în 
Uniunea Europeană cu cel puțin 

Din energetica UE

Pe calea către atingerea țintei de creștere cu 20% 
- și chiar mai mult - a efi cienței energetice*
Evaluare realizată în anul 2016 cu privire a progresul înregistrat până în anul 2014

*) Comisia Europeană – Fişă informativă MEMO 17-162, Bruxelles, 1 februarie 2017 
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40%, până în 2030. Efi ciența ener-
getică contribuie în mod semnifi cativ 
la reducerea gazelor cu efect de seră 
și acționează pe baza unei strânse le-
gături cu utilizarea energiilor din sur-
se regenerabile, cu scopul de a per-
mite realizarea tranziției energetice.

Comisia consideră că politica UE 
cu privire la efi ciența energetică, 
alături de cadrul de reglementare 
instituit în acest sens, reprezintă 
un factor vital pentru îmbunătățirea 
efi cienței energetice. În lipsa acestui 
factor, consumul de energie primară 
înregistrat în prezent ar fi  fost mult 
mai mare. Reducerea consumului 
de energie în intervalul cuprins între 
2005 și 2014 a sprijinit reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 
aproximativ 800 milioane de tone 
de CO2 în 2014, ceea ce reprezintă o 
cantitate aproape egală cu emisiile 
de CO2 ale Germaniei în anul 2014.

Ce se întâmplă în Statele 
Membre?

Reportul privind Efi ciența Ener-
getică publicat în 2016, prin inter-
mediul căruia este evidențiat pro-
gresul înregistrat de Statele Membre 
din punctul de vedere al creșterii efi -
cienței energetice, subliniază că, în 
intervalul cuprins între 2005 și 2014, 
intensitatea energetică fi nală s-a 
îmbunătățit în majoritatea Sta-
telor Membre UE, la nivelul indus-
triei și sectorului serviciilor.

În sectorul clădirilor, care este 
responsabil pentru 40% din 
consumul de energie la nivel 
european, majoritatea Statelor 
Membre și-au redus consumul de 
energie pe metru pătrat (în medie, 
în intervalul cuprins între 2005 
și 2014). Cu toate acestea, pentru 
a îndeplini obiectivele stabilite la 
nivelul UE cu privire la schimbările 
climatice, este necesar ca Statele 
Membre să continue eforturile de 
renovare a clădirilor existente. As-
tfel, gospodăriile vor putea benefi -
cia de un nivel de confort identic sau 
mai mare, la un preț mai mic.

În sectorul transporturilor, 
în cadrul căruia industria petrolieră 
asigură aproximativ 94% din to-
talul energiei necesare pentru ali-
mentarea mașinilor, camioanelor, 
vapoarelor și aeronavelor, majori-
tatea Statelor Membre trebuie să 
continue operațiunile de îmbunătă-

țire a efi cienței energetice. De fapt, 
acest sector a fost sigurul care s-a 
confruntat cu o creștere generală a 
consumului fi nal de energie în anul 
2014, comparativ cu anul 2013.

Care este rolul jucat de ino-
vare din perspectiva efi cienței 
energetice?

„Strategia privind accelerarea 
inovării în domeniul energiei curate“ 
[3], adoptată de curând, împreună 
cu inițiativa privind „Accelerarea 
utilizării energiei curate în sectorul 
clădirilor“ [4], pun bazele unui plan 
cuprinzător care cuprinde principa-
lele pârghii politice pe care le poate 
utiliza UE pentru a stimula inova-
rea în domeniul energiei curate, și 
direcționează fi nanțarea asigurată 
prin programul Orizont 2020, cu pri-
oritate, către operațiunile de decar-
bonizare a parcului imobiliar al UE.

Comisia s-a angajat la o im-
plementare imediată a tuturor ini-
țiativelor. Impactul direct generat 
de aceste inițiative va contribui la 
eliminarea decalajelor, permițând 
îndeplinirea țintelor stabilite pe ter-
men scurt cu privire la creșterea efi -
cienței energetice.

De ce joacă sistemele de în-
călzire și de răcire un rol esen-
țial?

Încălzirea și răcirea sunt respon-
sabile pentru aproximativ jumătate 
din consumul de energie la nive-
lul UE. Cu toate acestea, energia din 
surse regenerabile reprezintă numai 
18% din oferta de energie, iar sec-
torul energetic depinde în mare mă-
sură de combustibilii fosili, ceea ce 
se traduce printr-o dependență mare 
de importuri. În plus, o mare parte 
din energia utilizată pentru încălzire 
și răcire este risipită.

Clădirile (și persoanele care lo-
cuiesc în ele) sunt consumatori pri-
mari ai sistemelor de încălzire și de 
răcire. În zone cu climă mai rece, 
consumul pentru încălzirea spațiilor 
reprezintă peste 80% din consumul 
total pentru încălzire și răcire. În 
zone cu climă mai caldă, prioritară 
este răcirea spațiilor – iar consumul 
înregistrat în acest sens este în con-
tinuă creștere. Două treimi dintre 
clădirile din UE au fost construite 
într-o perioadă în care cerințele cu 

privire la efi ciența energetică erau 
limitate sau chiar inexistente.

Pe baza investițiilor în tehnologi-
ile disponibile, care se autoamorti-
zează în mai puțin de 5 ani, în sec-
torul industrial este posibilă o 
reducere cu 4 – 10% a costurilor 
cu energia electrică. În anumite 
industrii, căldura este generată sub 
formă de produs secundar. O pro-
porție mult mai mare din această 
căldură ar putea fi  reutilizată în ca-
drul respectivelor fabrici sau comer-
cializată, cu scopul încălzirii clădiri-
lor din apropiere. Același pricipiu se 
aplică și în cazul căldurii reziduale 
obținute în cazul centralelor termi-
ce, sectorului de servicii și sectorului 
de infrastructură – precum rețeaua 
de metrou. De aceea, se impune ca 
în viitor să se realizeze o mai bună 
evaluare a tendințelor manifestate 
în cadrul acestor sectoare, precum 
și a potențialului acestora.

Drept urmare, sectorul încălzirii 
și răcirii joacă un rol esențial în 
reducerea consumului de energie 
primară și în procesul de decarboni-
zare a sectorului energetic.

Clădirile europene sunt ve-
chi. Este rata de renovare sufi ci-
ent de rapidă?

În medie, rata de renovare 
la nivelul UE este de aproxima-
tiv 1% pe an. Aceasta înseam-
nă că pentru renovarea întregului 
parc imobiliar al UE ar fi  necesară o 
perioadă de aproximativ 100 ani. 
În Germania și Franța, ratele de re-
novare sunt mai mari decât media, 
înregistrând un nivel de aproximativ 
1,75% și, respectiv, 1,5% . Așadar, 
în anumite State Membre, se înregis-
trează o intensifi care a operațiunilor 
de renovare energetică a clădirilor.

Versiunea revizuită a Directivei 
privind Performanța Energetică a Clă-
dirilor, care face parte din pachetul 
de măsuri „Energie curată pentru toți 
europenii“, include măsuri de sprijin 
care adresează nevoia de a acce-
lera rata de renovare a parcului 
imobiliar existent, de exemplu prin 
consolidarea legăturii dintre procesul 
de certifi care a performanței energe-
tice și sprijinul fi nanciar acordat. Un 
rol fundamental va fi  jucat și de cre-
area unei viziuni și elaborarea unui 
plan de acțiune pentru decarboniza-
rea clădirilor existente până în 2050.

Din energetica UE
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Cu scopul de a susține această 
intensifi care a procesului de renova-
re, a fost prezentată și o nouă ini-
țiativă de „Finanțare Inteligentă 
pentru Clădiri Inteligente“, prin 
aceasta urmărindu-se promovarea 
investițiilor, creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă în dome-
niul efi cienței energetice și producți-
ei de energie din surse regenerabile 
în sectorul clădirilor. Inițiativa Finan-
țare Inteligentă pentru Clădiri Inteli-
gente, în strânsă colaborare cu Ban-
ca Europeană de Investiții (BEI) și cu 
Statele Membre, va putea debloca o 
sumă suplimentară de 10 miliar-
de euro, constând în fonduri publi-
ce și private, care vor fi  disponibile 
începând de acum și până în 2020.

Industria construcțiilor ge-
nerează aproximativ 9% din PIB la 
nivel european și asigură în mod di-
rect 18 milioane de locuri de muncă, 
în timp ce în sectorul de inginerie 
sunt angajate 11 milioane de per-
soane. Având în vedere cererea de 
lucrări de renovare și construcție, se 
preconizează o creștere a contribu-
ției acestor sectoare. Activitățile de 
construcție care cuprind și lucrări de 
renovare și retehnologizare energe-
tică generează o valoare aproape 
dublă față de construirea de noi clă-
diri, iar IMM-urile contribuie cu mai 
mult de 70% la valoarea generată în 
sectorul de construcții, la nivelul UE.

Sunt gestionate dezechili-
brele sociale prin intermediul 
efi cienței energetice?

Gestionare dezechilibrelor 
sociale care se manifestă cu pri-

vire la accesul la energie repre-
zintă o prioritate de prim rang 
pentru Comisia Juncker. În medie, 
un procent de 8,6% din cheltuielile 
realizate de gospodăriile cu un ni-
vel redus al veniturilor din Europa, 
este destinat unor scopuri energe-
tice. Acest procent a crescut, în-
cepând cu 2005, la nivelul majo-
rității Statelor Membre. În plus, o 
proporție din ce în ce mai mare din 
aceste gospodării (23% în 2015) 
nu dispune de mijloace fi nanciare 
sufi ciente pentru încălzirea caselor 
la un nivel adecvat.

Prin pachetul de măsuri „Energie 
curată pentru toți europenii“, lansat 
de curând, Comisia a propus o gamă 
de măsuri specifi ce cu scopul de a 
inversa această tendință și de a se 
asigura că acea categorie a consu-
matorilor vulnerabili, care se afl ă în 
imposibilitatea de a-și acoperi ne-
voile energetice minimale, nu este 
dezavantajată. Începând cu 2021, 
Statele Membre vor trebui să 
aibă în vedere sărăcia energeti-
că în cadrul procesului de proiecta-
re a schemelor de obligații privind 
efi ciența energetică sau a măsurilor 
alternative. Prin Directiva privind 
Performanța Energetică a Clădiri-
lor se va asigura, de asemenea, că 
strategiile pe termen lung formulate 
de Statele Membre pentru renovarea 
clădirilor, vor contribui la aplanarea 
fenomenului de sărăcie energetică.

Cum se corelează Strategia 
pentru Uniunea Energetică cu 
recent adoptatul pachet de mă-
suri Energie curată pentru toți 
europenii?

Strategia pentru Uniunea Ener-
getică a evidențiat principiul „Efi -
ciența energetică pe primul loc“ și 
a defi nit efi ciența energetică drept 
una dintre principalele dimensiuni 
ale Uniunii Energetice.

Pachetul de măsuri „Energie 
curată pentru toți europenii“ con-
ține propuneri legislative concrete 
cu privire la efi ciența energetică, 
respectiv revizuiri cu privire la Di-
rectiva pentru Efi ciența Energetică, 
Directiva pentru Performanța Ener-
getică a Clădirilor, planul de lucru 
Ecodesign și inițiativa Finanțare In-
teligentă pentru Clădiri Inteligente. 
Aceste propuneri contribuie în mod 
direct la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii Energetice.

Ce urmează?

În confomitate cu Declarația 
Comună prin care sunt stabilite obi-
ectivele și prioritățile legislative ale 
UE pentru anul 2017, Parlamentul 
European și Consiliul vor avea în 
vedere, cu prioritate, propuneri-
le legislative care vizează Uniunea 
Energetică, prezentate de Comisie, 
de genul celor incluse în pachetul de 
măsuri „Energie curată pentru toți 
europenii“ .
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Cel de-al doilea raport pri-
vind situația uniunii energetice 
arată că modernizarea economi-
ei Uniunii Europene și tranziția 
către o eră a emisiilor reduse de 
carbon reprezintă o realitate.

În ceea ce privește emisiile 
de gaze cu efect de seră, efi ciența 
energetică și energia din surse 
regenerabile, Europa este pe 
cale de a-și realiza obiectivele 
pentru 2020. Pentru a promova 
acest proces, Comisia anunță 
astăzi un nou turneu dedicat 
uniunii energetice.

În conformitate cu angaja-
mentul său de a raporta anual cu 
privire la situația uniunii energetice, 
Comisia Europeană publică astăzi 
cel de al doilea raport al său privind 
situația uniunii energetice. Acest ra-
port analizează progresele realiza-
te de la publicarea primului raport 
privind situația uniunii energetice 
în noiembrie 2015. Aceste rapoarte 
constituie elemente centrale pentru 
monitorizarea implementării acestei 
priorități-cheie a Comisiei Juncker.  

Maroš Šefčovič, vicepreședintele 
responsabil cu uniunea energetică, 
a declarat: „Uniunea energetică nu 
înseamnă doar energie și climă, ci 
se referă la accelerarea modernizării 
fundamentale a întregii economii a 
Europei , transformând-o într-o eco-
nomie efi cientă din punct de vedere 
energetic și din punct de vedere al 
utilizării resurselor, cu emisii scăzu-
te de dioxid de carbon, într-un mod 
echitabil din punct de vedere social. 
Ar trebui să sporim, de asemenea, di-
mensiunea externă a uniunii energe-
tice, pentru a consolida rolul de lider 
mondial al UE. Având în vedere că o 
mare parte a propunerilor legislative 
relevante au fost prezentate, 2017 ar 
trebui să fi e anul de punere în aplica-
re. Acesta este mesajul pe care îl voi 
adresa statelor membre în cadrul no-
ului turneu dedicat uniunii energeti-
ce, pe care îl voi lansa la 3 februarie”.

Miguel Arias Cañete, comisarul 
pentru politici climatice și energie, 

a declarat: „Europa este pe cale să 
își îndeplinească obiectivele pentru 
2020 în materie de climă și energie. 
În ciuda incertitudinilor geopolitice 
actuale, Europa își continuă efortul 
pe calea unei tranziții energetice 
curate. Nu există nicio altă alterna-
tivă. Iar faptele vorbesc de la sine: 
energia din surse regenerabile este, 
în prezent, competitivă din punct de 
vedere al costurilor și, uneori, mai 
ieftină decât combustibilii fosili, an-
gajează peste un milion de persoa-
ne din Europa, atrage mai multe in-
vestiții decât multe alte sectoare și 
a redus importurile noastre de com-
bustibili fosili cu aproximativ 16 mi-
liarde EUR. De acum va fi  nevoie de 
eforturi susținute, deoarece Europa 
colaborează cu partenerii săi pentru 
a conduce în cursa globală pentru 
o economie mai sustenabilă și mai 
competitivă.”

De la publicarea primei comu-
nicări privind starea uniunii ener-
getice, o serie de tendințe în tran-
ziția UE către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon au fost 
continuate și consolidate. Comisia 
va efectua o analiză aprofundată 
suplimentară a politicilor statelor 
membre, utilizând noul turneu dedi-
cat uniunii energetice pe parcursul 
anului 2017.

Pentru uniunea energetică, 
2016 a fost anul crucial în care vi-
ziunea Strategiei-cadru pentru o 
uniune energetică a fost transpusă 
mai departe în inițiative legislative 
și nelegislative concrete, mai ales 
prin pachetul „Energie curată pen-
tru toți europenii”, prezentat la 30 
noiembrie 2016.

UE în ansamblu a continuat să 
facă progrese importante în ceea ce 
privește realizarea obiectivelor uni-
unii energetice, în special cu privire 
la obiectivele în domeniul climei și al 
energiei pentru 2020. Aceasta și-a 
atins deja obiectivul pentru 2020 
privind consumul fi nal de energie. 
Același lucru este valabil și pentru 
emisiile de gaze cu efect de seră: 
în 2015, emisiile de gaze cu efect 

de seră au fost reduse cu 22% sub 
nivelurile din 1990. UE este, de ase-
menea, pe drumul cel bun în secto-
rul surselor de energie regenerabile, 
în care, pe baza datelor din 2014, 
ponderea energiei din surse rege-
nerabile a atins 16% din consumul 
fi nal brut de energie al UE. O altă 
tendință importantă este faptul că 
UE continuă să înregistreze succe-
se în acțiunile sale de decuplare a 
creșterii economice de emisiile sale 
de gaze cu efect de seră. În perioa-
da 1990-2015, produsul intern brut 
(PIB) combinat al UE a crescut cu 
50%, în timp ce emisiile totale au 
scăzut cu 22%.

În urma încheierii Acordului 
de la Paris din decembrie 2015, 
ratifi carea rapidă a acestuia de către 
UE a permis intrarea în vigoare, 
la 4 noiembrie 2016, a primului 
acord universal privind schimbările 
climatice, obligatoriu din punct de 
vedere juridic.

Într-un mediu geopolitic afl at în 
schimbare rapidă, succesul uniunii 
energetice este esențial pentru a 
proteja interesele economice pe 
termen lung și bunăstarea Europei 
și a europenilor. Din acest motiv, 
lucrările din ultimele luni privind 
uniunea energetică s-au concentrat 
îndeosebi pe diplomația în domeniul 
energiei, menită să consolideze 
securitatea aprovizionării cu energie 
a UE, să crească exporturile UE 
de soluții tehnologice cu emisii 
reduse de carbon și să stimuleze 
competitivitatea industrială a Europei.

În 2016, Comisia a prezentat, 
de asemenea, o strategie europeană 
privind mobilitatea cu emisii scăzute 
 având un obiectiv ambițios și clar: 
până la mijlocul secolului, emisiile 
de gaze cu efect de seră provenite 
din transporturi ar trebui să fi e cu 
cel puțin 60% mai reduse decât în 
1990 și să se înscrie în mod ferm 
pe o traiectorie care să tindă spre 
zero, asigurând și nevoile în materie 
de mobilitate ale persoanelor și ale 
mărfurilor, precum și conectivitatea 
la nivel mondial. n

Din energetica UE

Tranziția energetică a Europei este 
în plină desfășurare*

*) Comisia Europeană – Comunicat de presă IP -17-161, Bruxelles, 1 februarie 2017 
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The World Energy Council tal-
ks to its new Vice Chair for Africa, 
Dr Elham Ibrahim, on the future 
for energy in Africa, the many ex-
citing  initiatives under implemen-
tation in the region, and mobilising 
future female energy leaders into 
the sector.

How do you s ee your role as 
AU Commissioner and Vice Chair 
for the Council’s Africa region 
having a direct impact on the 
energy sector within Africa?

My experience with the African 
Union can fi t and complement my 
role as Vice Chair for Africa at the 
Council. I see my roles combining 
the work and vision of both bodies. 
The objectives and vision of the Uni-
on is in line with what we envision 
at the Council, the development of 
the energy sector within Africa. So 
we have to align our work with the 
Union in Africa with that of the Afri-
can regional member committees.

The Council’s activities studies 
and initiatives should be utilised for 
the benefi t of the region. The issues 
highlighted in the Councils’ Trilem-
ma and Scenarios and Issues Moni-
tor work are very important. By the 
Union feeding in information and 
data, it can help with the continua-
tion of producing such reports.

What vision do you have for 
Africa in the next fi ve years and 
what part/role do you see the 
World Energy Council playing in 
contributing to that vision?

I see the African energy lan-
dscape shifting within the next fi ve 
years. There are a number of ex-
citing initiatives being carried out 
within Africa currently such as the 
Programme for Infrastructure De-
velopment in Africa (PIDA) priority 
action plan until 2020.

Through full implementation of 
the PIDA energy sector program, 
Africa will reap savings on electrici-
ty production costs of US$30 billion 
a year through power interconnectors 
which will integrate the African power 
market through Power Pools and ena-
ble large-scale hydropower generati-

on projects to be developed resulting 
increased access to power by busi-
ness and households as power will 
move from surplus to defi cit areas 
through inter-regional trade. Power 
access will rise from 39% in 2009 to 
nearly 70% in 2040, providing access 
to 800 million more people.

Both the African 
Renewable Initiative, 
and the UN Sustai-
nable Energy for All 
initiative will enable 
people to have impro-
ved energy access in 
the continent in the 
next fi ve years. What 
is happening now in 
our member states 
in Africa is that many 
projects are under im-
plementation some of 
them are huge, some 
small, some medium 
but a lot is happe-
ning. If you compare 
what is happening 
now to even fi ve years ago the energy 
landscape looks quite different.

The World Energy Council can 
do a lot, just by its composition by 
bringing different stakeholders to-
gether through various platforms to 
facilitate dialogue. Currently in some 
member states the government is 
planning and implementing ener-
gy initiatives alone. But the Council 
is made up of different companies, 
various consumers, academic insti-
tutions as well as government so is 
in a unique position to bring these 
different stakeholders together and 
work with our member committees. 
The Council’s Future Energy Leaders’ 
programme  is also very impor-
tant.  The issue of capacity building, 
preparing the new generation to take 
the lead within the  energy sector is 
vital at a time when the energy sec-
tor  is in a period of rapid transition.

As the female Vice Chair for 
Africa at the Council and Com-
missioner at the AU, how do you 
see your role in mobilising futu-
re female energy leaders?

Females are generally under-re-
presented within the energy sector 

globally. I think it is very important 
to have female role models also to 
encourage our young ladies to enter 
the energy sector and focus on their 
successes. Currently I do not belie-
ve that the promotion of females into 
STEM positions in the workforce or 
even to study such subjects are pro-

moted suffi ciently 
by universities and 
more importantly 
by female studen-
ts themselves. The 
African Union Com-
mission encourages 
women by including 
incentives for female 
candidates within its 
job advertisements. 
As a means of ad-
dress this issue in 
the short-term.

How do you 
see the Council’s 
African member 
committees’ role 

in facilitating deeper regional 
integration within the energy 
sector?

Regional meetings are very im-
portant as it gives the member com-
mittees an opportunity to exchange 
best practices and discuss current 
challenges facing the energy sector. 
I think the Council needs to encou-
rage this further. I believe holding 
regular meetings is important as 
opposed to just once or twice a year 
as we do currently with the Africa 
Energy Indaba.

Even if we held frequent smal-
ler scale sub-regional events, it wo-
uld be very benefi cial. For example, 
we currently have power pools that 
hold regular meetings, we could use 
this occasion for member committe-
es within those regions to get toget-
her. Within these power pools there 
are many common regional projects 
that needs collaborative working.

For those member committees 
that are not active the Council ne-
eds to fi nd out why there are not 
and seek the most effective oppor-
tunities to support them. This is one 
of my main priorities as Vice Chair of 
Africa. I will be getting in touch with 

Din activitatea CME

World Energy Council talks to its new Vice Chair 
for Africa*

*) Preluare din www.worldenergy.org 
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those member committees who are 
not actively participating and try to 
fi nd a solution going forward.

What do you identify as Afri-
ca’s biggest challenge when ad-
dressing the energy Trilemma?

Currently less than 10% of coun-
tries within Africa have successfully 
achieved the Trilemma balance. Un-
locking Africa’s resource and rene-
wables potential is vital if the conti-
nent is to meet rising electricity de-
mand and increase electricity access 
and security of supply. If you look at 
the Council’s 2016 Energy Trilemma 
Index most of Africa is in the bot-
tom 50%. We also have to take into 
account large regional differences in 
energy security, energy equity and 
environmental sustainability.

One of the solutions is to improve 
both grid and off-grid energy supply 
and to coordinate solutions for smart 
investment. If we look at the case 

of Namibia, they have formulated an 
off grid Energisation Master Plan and 
have devised a number of national 
off-grid fi nancing mechanisms with 
the aim of advancing energy access 
to its citizens. Attracting investment 
is essential. Globally,  11 bn USD a 
year is required to achieve 100% 
electricity access by 2030.

In your opinion what have 
been Africa’s major success sto-
ry of the last three years?

There are many successful pro-
jects that are happening on a regio-
nal scale. For example, in West Africa 
the Sambangalou Hydropower Inter-
connection project is well under way 
which will connect Gambia, Guinea 
Conakry, Guinea Bissau and Sene-
gal and is located 930 km upstream 
from the mouth of the Gambia River.

The dam will be located in Sene-
gal with part of the reservoir in Gui-
nea. This will enable an installed ca-

pacity of 128 MW, with a mean ener-
gy production of 402 GWh per year, 
resulting in a supply of sustainable 
electricity to the participating coun-
tries, control of the water level in the 
river basin as well as promotion of 
peace and stability in the region.

Under the Africa Union, there is 
a geothermal project in East Africa 
that it being funded to support de-
velopers. The Union has funded up 
to 80 per cent of the cost which has 
been allocated to specifi c areas such 
as surface studies and drilling of the 
fi rst two wells. This has encouraged 
many developers to come on board. 
We have submitted approximately 
60 million USD to developers for 
18 projects within many different 
countries in East Africa. Many addi-
tional interconnection projects are 
currently under way such as the 
interconnection between Kenya and 
Ethiopia which is currently at the 
centre of activity taking place in the 
region. n

Din activitatea CME

Prezentarea programului „Tineri profesioniști din 
domeniul energiei“ al Comitetului Membru Austriac 
al Consiliului Mondial al Energiei*

Lansat în luna noiembrie 
2015, Programul Tineri profe-
sioniști din domeniul energiei 
(TPE) este rețeaua de inovare 
a tinerilor profesioniști a Co-
mitetului Membru Austriac al 
Consiliului Mondial al Energiei. 
Destinat tinerilor experți din ca-
drul întreprinderilor, din mediul 
academic și din cadrul institu-
țiilor guvernamentale, Progra-
mul asigură o platformă unică 
pentru realizarea de activități în 
cadrul proiectelor și pentru an-
gajarea într-o colaborare dinco-
lo de activitățile profesionale de 
zi cu zi. În deplină cunoaștere a 
cerințelor, din ce în ce mai mari, 
aferente unei economii energe-
tice globalizate, Programul TPE 
susține procesul de pregătire a 
tinerilor profesioniști de astăzi, 
pentru a face față provocărilor 
de mâine.

Programul, care reprezintă echi-
valentul austriac al Programului pen-
tru Viitori Lideri Energeticieni deru-
lat la nivel global de către Consiliul 
Mondial al Energiei, asigură oportu-

nități unice pentru participanți, pre-
cum implicarea în echipe interdis-
ciplinare, relaționare și angajarea 
într-o relație de cooperare atât la 
nivelul programului global, dar și cu 
omologul german.

Programul este monitorizat și 
sprijinit de un Consiliu Consultativ, 
format din Prof. Dr. Günther Brau-
ner, Dr. Robert Kobau, Prof. Neboj-
sa Nakicenovic, Prof. Karl Rose, Dr. 
Jürgen Schneider și Dr. Stephan Un-
ger. La evenimentele organizate în 
cadrul Programului TPE participă în 
mod frecvent și alți experți, membri 
ai instituției noastre sau ai altor or-
ganizații, precum Organizația pen-
tru Securitate și Cooperare în Euro-
pa, cu scopul de a-și pune expertiza 
la dispoziția grupului. Coordonatorul 
Programului, în numele Consiliului 
Mondial al Energiei, fi liala din Aus-
tria, este domnul Niels Pollmann.

Programul TPE derulat de Con-
siliul Mondial al Energiei, fi liala din 
Austria, are în vedere viitorul sec-
torului energetic din Austria. Gru-
purile de lucru constituite în cadrul 
TPE își concentrează activitățile pe 
sectoare vitale, precum combustibilii 

fosili, energia obținută din surse 
regenerabile, urbanizare, digitizare 
și structuri investiționale. Prin exa-
minarea aspectelor presante dintr-o 
multitudine de perspective, grupu-
rile de lucru mai sus menționate au 
posibilitatea de a realiza o analiză 
cuprinzătoare a stării de fapt, de a 
emite ipoteze rezonabile pentru vi-
itor și de a contribui la dezvoltarea 
sectorului energic austriac „al zilei 
de mâine“.

 

Tranziția energetică și 
impactul exercitat asupra 
economiei austriece

Grupul de lucru constituit pen-
tru tematica mai sus menționa-
tă se concentrează pe provocările 
aferente integrării energiei obținute 
din surse regenerabile în rețeaua de 
energie electrică și creșterii ponderii 
electricității în cadrul mixului ener-
getic. Aplanarea acestor provocări 
presupune atât existența unor ca-
pacități mai mari de stocare, pre-
cum și o fl exibilitate sporită a siste-
mului de distribuție a energiei elec-

*) Preluare din World Energy Focus Annual 2016 
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trice. Printre soluțiile identifi cate se 
numără acumularea prin pompare 
și dispozitivele de stocare gazului, 
precum și centralele electrice cu o 
fl exibilitate ridicată.

Totodată, sistemele fl exibile de 
distribuție a energiei dobândesc o 
importanță din ce în ce mai mare. 
Este necesar ca diferitele surse de 
energie să fi e integrate în cadrul 
unui sistem inteligent unic, cu sco-
pul de a optimiza sinergiile și de a 
reduce cheltuielile generale înre-
gistrate la nivelul infrastructurii. 
Însă realizarea acestui deziderat 
presupune existența unui nivel înalt 
de coordonare și realizarea unui 
volum semnifi cativ de investiții 
– iar aceste elemente, conform 
concluziilor grupului de lucru, pot 
fi  puse în practică numai de agenții 
transnaționale.

Componența grupului de lucru 
este următoarea: Christoph Libisch, 
Birgit Lemmerer, Raphaela Reinfeld, 
Michael Fuchs, Peter Macher, Daniel 
Nauschnegg, Johannes Wall, Mar-
kus Pichler.

 
Grupul operativ 
pentru digitizare

Obiectivul urmărit de acest grup 
de lucru constă în investigarea ac-
tualei tendințe privind digitizarea, 
pentru a putea înțelege caracterul 
diversifi cat al potențialului și 
capabilităților acestei tendințe, opor-
tunitățile aferente, dar și impactul 
asociat tendinței menționate. Pe baza 
activităților de cerce-
tare, inclusiv prin or-
ganizarea de ateliere 
de lucru cu reprezen-
tanți ai companiilor 
nou înfi ințate care 
s-au impus pe piață, 
prin administrarea de 
interviuri structurate 
cu reprezentanți ai 
conducerii superioare 
ai organizațiior care 
acționează în sectorul 
energetic și cu facto-
rii de decizie politică, 
precum și prin con-
sultarea profesioniș-
tilor din sectorul in-
dustrial, se vor obține 
reacții pe baza cărora se va putea re-
aliza o evaluare a impactului acestei 
transformări asupra regiunii DACH 
(Germania, Austria și Elveția).

O atenție specifi că trebuie acor-
dată repercusiunilor asupra mode-
lelor comerciale existente, asupra 
strategiilor avute în vedere de com-
paniile din domeniu și asupra noilor 
operatori de pe piață. Este necesară 
de asemenea să se acorde o atenție 
cuvenită aspectelor precum pozi-
ția consumatorilor, consecințele din 
punctul de vedere al cadrului de re-
glementare și problemele legate de 
securitatea cibernetică și de confi -
dențialitatea și protecția datelor.

Componența grupului de lucru 
este următoarea: Sylvia Mayer, Jo-
hanna Ronay, Christian Fencz, Damir 
Trtanj, Nicolas Rathauscher, Tobias 
Rieder, Andreas Lassl, Philipp Irschik. 
Pentru informații suplimentare, vă 
rugăm să îl contactați pe dl. Philipp 
Irschik (philipp.irschik@e-control.at).

 
Investiții și subvenții

Grupul de lucru constituit pen-
tru tematica mai sus menționată 
își propune să realizeze o evaluare 
cu privire la reziliența pieței angro 
de en ergie electrică actuale, pen-
tru a înțelege mai bine ramifi cații-
le investițiilor realizate, respectiv 
subvențiilor acordate, în sectorul 
energiei electrice. În prezent, în 
ciuda  prețurilor scăzute la carbu-
ranți, toate tehnologiile energeti-
ce depun eforturi susținute pentru 
a-și acoperi costurile de producție, 
datorită prețurilor la energie, care 
continuă să fi e reduse. Intensitatea 
capitalului, ciclurile investiționale 

de lungă durată, provocările de or-
din tehnic și obstacolele de natura 
politică, reprezintă elemente care 
descurajează procesul investițio-

nal, în ciuda nivelului ratei dobân-
zii, scăzut la acest moment. Deși 
sistemul energetic european este 
încă excedentar, această situație se 
poate schimba. Prezența din ce în ce 
mai intensă a surselor regenerabile 
de energie și lipsa de fl exibilitate a 
consumatorilor față de fl uctuațiile 
prețurilor, sunt elemente care pun la 
încercare funcționarea pieței produ-
cătorilor de energie și fac necesară 
implementarea sistemelor de remu-
nerare a capacității.

Grupul a inițiat o analiză com-
parativă cu privire la politicile 
energetice aplicate în Europa. În 
cadrul analizei se pun în context 
prioritățile guvernamentale con-
curente cu privire la problematica 
legată de securitatea energetică, 
respectiv: accesibilitate, prețuri ac-
ceptabile, disponibilitate și accepta-
re socială. 

Componența grupului de lucru 
este următoarea: Michael Weixel-
braun, Fabian Strieker, Wolfgang 
Richter, Tobias Wurzer.

 
Monitorul cererii de petrol

Grupul de lucru constituit pen-
tru tematica mai sus menționată 
realizează un monitor al cererii de 
petrol, la nivel național. Având în 
vedere schimbările care caracteri-
zează modelele de consum pe piața 
combustibililor pe bază de hidrocar-
buri (datorită unor factori precum: 
e-mobilitatea, intensifi carea utiliză-
rii motorinei și apoi inversarea aces-

tei tendințe ca urmare a scandalului 
VW, creșterea randamentului mo-
toarelor, izolarea mai bună a locu-
ințelor, intensifi carea transporturilor 

Din activitatea CME

Membrii Programului Tineri Profesioniști în Energie“ al Comitetului Membru Austriac al CME
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aeriene), este extrem de important 
să se realizeze o monitorizare „în 
timp real“ a consumului actual de 
produse petroliere, pentru a putea 
anticipa atât tendințele viitoare care 
vor caracteriza cererea, dar și pentru 
a putea construi scenarii de consum. 
Prin intermediul procesului de moni-
torizare lunară, pe grupe de produse 
petroliere (benzină, motorină, petrol 
pentru încălzire, produse petrochi-
mice etc.) se va asigura crearea unui 
instrument care va prezenta utilitate 
pentru diferite părți interesate de as-
tfel de date, printre care vânzătorii 
en gros, furnizorii de energie și au-
toritățile guvernamentale.

 Abordări inovative 
pentru stocarea energiei

Grupul de lucru constituit pen-
tru tematica mai sus menționată își 
propune identifi carea de tehnici și 
metode cu totul noi pentru stocarea 
căldurii și electricității, care să poa-
tă fi  aplicate în orașe de dimensiu-
ne mică sau medie. În acest sens, 
grupul folosește o abordare baza-
tă pe scenarii, care are în vedere 
construirea unui cartier urban cu 
totul nou. Prin activitățile realizate, 
grupul urmărește să propună idei și 
concepte noi și inovative, pe baza 
cărora să se stimuleze noi puncte 

de vedere. De exemplu – De ce să 
nu instalăm un rezervor pe acoperi-
șul fi ecărei clădiri cu mai multe eta-
je și să utilizăm toate aceste rezer-
voare pentru a deservi, prin pom-
pare, o centrală termică din oraș? 
Documentul fi nal aferent activită-
ților realizate va evidenția fi ecare 
idee în parte, alături de conceptele 
aferente, precum și o prezentare 
și o evaluare detaliată cu privire 
la posibilitatea aplicării respectivei 
idei, în viitor.

Componența grupului de lucru 
este următoarea: Thomas Beckel, 
Roman Gabl, Herbert Hemis, Lorenz 
Stangl,Thomas Weissensteiner. n

SISTEMUL ENERGETIC ÎN AUSTRIA: SITUAȚIA ACTUALĂ
În 2015, producția totală de energie primară (TPES) în Austria a fost de 1,4 EJ, fi ind relativ stabilă în ultimii 

ani, înregistrând o scădere de numai 2% din 2005 până în prezent. Mixul energetic este dominat de combustibili 
fosili, care reprezintă 66% din TPES. Pe locul următor din punctul de vedere al importanței sursei de energie, 
se găsește petrolul, care reprezintă 36% din TPES, fi ind urmat de gaz – cu o pondere de 20% și de cărbune – 
cu o pondere de 10%. Energia obținută din surse regenerabile și deșeuri deține o pondere de 31% din TPES.

Ponderea deținută de combustibili fosili (petrol, gaz și cărbune) este în scădere, față de 77% din TPES în 
anul 2005. Producția de energie obținută din surse regenerabile și deșeuri a crescut cu 40%; producția pe bază 
de biocombustibili s-a dublat față de nivelul înregistrat în 2005, iar producția de energie eoliană și solară a 
crescut de 4 ori. Cererea energetică a Austriei este acoperită din surse interne în proporție de 40%.

Sectorul transporturilor este cel mai mare consumator de energie, reprezentând 34% din consumul total 
de energie (TFC). Pe locul doi în lista celor mai mari consumatori se găsește sectorul industrial, care reprezintă 
29% din TFC, urmat de consumul rezidențial – cu o pondere de 26%, și de sectorul comercial și de servicii 
publice – cu o pondere de 11% din TFC.

Austria este o republică federală, formată din nouă state federale: guvernarea este realizată fi e la nivel 
federal, fi e cumulat – la nivel federal și statal. Responsabilitatea pentru elaborarea politicii, stabilirea nivelului 
subvențiilor și implementarea controlului de reglementare asupra companiilor din sectorul energetic,  revine 
guvernelor celor nouă state. Ministerul Federal pentru Știință, Cercetare și Economie este principalul organism 
responsabil, la nivel federal, pentru problematicile aferente sistemului energetic. Alte instituții relevante sunt: 
Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Gospodăririi Apelor; Ministerul Federal al Transpor-
turilor, Inovării și Tehnologiei; Ministerul Federal al Finanțelor; Agenția pentru Energie a Austriei; Autoritatea 
E-Control (autoritatea de reglementare pentru piața energiei electrice și gazului) și Autoritatea de Concurență 
din Austria.

Evoluția politicilor în domeniu respectă direcțiile impuse de politica UE, cuprinzând: creșterea cu 34%, până 
în 2020, a ponderii consumului de energie produsă din surse regenerabile; reducerea cu 16% a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, comparativ cu nivelul înregistrat în anul 2005, pentru sectoarele neincluse în Sistemul de 
comercializare a certifi catelor de emisii (UE ETS) și cu 21%, comparativ cu nivelul înregistrat în anul 2005, pen-
tru sectoarele incluse în UE-ETS; precum și îmbunătățirea cu 20% a efi cienței energetice, până în anul 2020.

Printre provocările esențiale se numără: securitatea în alimentarea cu energie electrică, efi ciența energetică, 
sustenabilitatea și dimensiunile pieței interne; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; și integrarea 
tuturor acestor elemente în strategia pentru energie și schimbări climatice.

Din activitatea CME
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În ziua de 30 martie, în 
spaţiul oferit cu generozitate de 
FORMENERG și cu sprijinul CNTEE 
TRANSELECTRICA SA, a avut loc în-
tâlnirea de lucru între reprezentanți 
ai unităților din Republica Moldova și 
reprezentanți ai membrilor colectivi 
ai CNR-CME pentru analiza stadiului 
de îndeplinire a sarcinilor derivate 
din protocoalele de colaborare în-
cheiate cu Universitatea Tehnică a 
Moldovei și cu Institutul de Energe-
tică al Academiei de Științe a Repu-
blicii Moldova.

În prima parte 
a întâlnirii de lucru, 
domnul dr. ing. 
Gheorghe Bălan, 
director general 
executiv al CNR-CME 
a salutat prezența la 
lucrări a grupului de 
specialiști din Repu-
blica Moldova și și-a 
exprimat mulțumi-
rea privind colabora-
rea între specialiștii 
din cele două țări. 
De asemenea, a mulțumit reprezen-
tanților Transelectrica, ISPE, Elec-
trica, Transgaz, AGIR, Universității 
Politehnica din București, FORME-
NERG pentru participarea la lucrări. 
Întâlnirea de lucru, care se dorește 
a fi  anuală, a avut sarcina de a ana-
liza stadiul în care se afl ă rezolva-
rea prevederilor din protocoalele în-
cheiate cu cele două unități din Re-
publica Moldova dar și găsirea unor 
noi obiective, căi și mijloace pentru 
intensifi carea colaborării între spe-
cialiștii din cele două țări.

Domnul prof. dr. ing. Nicolae 
Golovanov, consilier CNR-CME-res-
ponsabil al Programului de colabo-
rare cu Republica Moldova, a pre-
zentat stadiul actual de îndeplinire 
a celor două protocoale. Domnia sa 
a scos în evidență faptul că în ulti-
mul an au avut multiple schimburi 
de informații științifi ce între cele 

două părți și o participa-
re activă a specialiștilor 
la manifestări științifi ce 
organizate, atât în Ro-
mânia, cât şi în Republica 
Moldova. A fost subliniată 
participarea activă a unei 
delegaţii a Republicii Moldova la 
lucrările FOREN 2016 şi participarea 
unei delegaţii a CNR-CME la lucrările 
Conferinţei Internaţionale Energeti-
ca Moldovei 2016. CNR-CME își ex-
primă dorința fermă de a respecta 

cu strictețe obligațiile care-i revin 
din prevederile protocoalelor în-
cheiate.

Domnul prof. dr. ing. Ion 
Stratan, șeful Catedrei de electroe-
nergetică a Facultății de Energetică 
și Inginerie Electrică și reprezentant 
al Universității Tehnice a Moldovei 

în Consiliul Director al CNR-CME, 
conducătorul delegației din Republi-
ca Moldova, a mulțumit pentru posi-
bilitatea oferită de CNR-CME pentru 
întâlnirea cu specialiștii din România 
și a subliniat faptul că relația cu 
CNR-CME este deosebit de benefi -
că pentru specialiștii din Republica 
Moldova și foarte importantă pen-
tru asigurarea pregătirii studenților 
Facultății de Energetică și Inginerie 
Electrică. În acest sens, domnia sa 
cere sprijinul CNR-CME și a mem-
brilor colectivi ai CNR-CME pentru 
următoarele aspecte:

− organizarea practicii produc-
tive a studenților Facultății de Ener-
getică și Inginerie Electrică în uni-
tăți din România;

− asigurarea unui fond de do-
cumentare științifi că pentru cadrele 
didactice și studenții Facultății de 
Energetică și Inginerie Electrică;

− colaborarea cu Universitatea 
Politehnica din București pentru 
acoperirea necesarului de cadre di-
dactice cu grad științifi c la Universi-
tatea Tehnică a Moldovei;

− participarea CNR-CME la lu-
crările SIELMEN din anul 
2017 (luna octombrie).

În cuvântul său, 
domnul dr. ing. Vladimir 
Berzan, director adjunct 
al Institutului de Energeti-
că al Academiei Republicii 
Moldova a salutat întâlni-
rea de sufl et a specialiști-
lor din domeniul energe-
tic, a mulțumit pentru co-
laborarea privind schim-
bul de informații științifi ce 
și a studiilor privind rezol-
varea problemelor legate 

Din activitatea CNR-CME

Întâlnirea anuală de lucru cu tema:
„Punerea în practică a protocoalelor încheiate 
cu unități din Republica Moldova“
Sinteza evenimentului
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Golovanov, ing. Victor Vernescu – Consilieri CNR-CME
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de alimentarea cu energie electrică 
și gaze a utilizatorilor din Republica 
Moldova. Relațiile stabilite încă de la 
FOREN 2002 au evoluat continuu și 
au permis realizarea unor contacte 
stabile și efi ciente între specialiștii 
din cele două țări. Institutul de Ener-
getică al Academiei Republicii Moldo-
va este hotărât să respecte integral 
prevederile protocoalelor încheiate 
cu CNR-CME.

Din partea FORME-
NERG a luat cuvântul 
doamna Ioana Voices-
cu, director de Marke-
ting, care și-a exprimat 
bucuria de a primi la 
FORMENERG delegația 
din Republica Moldova 
și a subliniat disponi-
bilitatea de a asigura 
cele mai bune condiții 
pentru desfășurarea 
lucrărilor întâlnirii de 
lucru. De asemenea, 
a invitat specialiștii din 
Republica Moldova să 
participe la programele 
de pregătire inițiate de FORMENERG, 
conform programelor pe care le-a 
pus la dispoziția tuturor participanți-
lor la întâlnire.

Din partea Facultății de Ener-
getică din Universitatea Politehnica 
București, domnul prof. dr. ing. 
Ion Triștiu, prodecan al facultății, a 
mulțumit pentru posibilitatea oferită 
de a participa la întâlnirea de lucru 
şi a arătat că facultatea pe care o 

reprezintă va face tot ce este posibil 
pentru a sprijini cu cadre didactice 
cu grad științifi c pe colegii din Repu-
blica Moldova, deși și facultatea din 
București are difi cultăți în acoperi-
rea unor sarcini didactice.

La rândul său, doamna dr. ing. 
Corina Chelmenciuc, șefa Depar-
tamentului termoenergetică și ma-
nagement în energetică din Univer-
sitatea Tehnică a Moldovei a mulțu-
mit pentru invitația de a participa la 
lucrările întâlnirii de lucru și își ex-
primă convingerea unei colaborări 
colegiale cu specialiștii din România. 
În continuare, domnia sa a prezen-

tat modul de integrare a cogenerării 
în instalațiile tehnologice ca soluție 
de sporire a efi cienței energetice. În 
cadrul expunerii a expus conceptul 
CogIntegr și studiile de caz axate pe 
aplicarea acestuia în instalațiile de 
panifi cație din Republica Moldova.

Domnul prof. dr. ing. Virgil 
Mușatescu, consilier CNR-CME a 
apreciat conceptul dezvoltat și ară-
tat că acesta poate prezenta inte-

res și pentru unități industriale din 
România.

În prima parte a intervenţiei 
sale, domnul profesor Nicolae 
Mogoreanu, președintele Aso-
ciației Consumatorilor din Republi-

ca Moldova a mulțumit organiza-
torilor pentru posibilitățile oferite 
pentru întâlnirea cu specialiştii din 
România, atât pentru abordarea 
unor probleme cu caracter didac-
tic, dar și a unor probleme cu care 
se confruntă utilizatorii de energie 
electrică din Republica Moldova. În 
partea a doua a intervenţiei sale, 
domnul profesor Nicolae Mogoreanu 

a prezentat o serie de 
preocupări ale Aso-
ciației Consumatorilor 
din Republica Moldova. 
Broșura realizată de 
asociație și transmisă 
tuturor participanților 
la întâlnire, pune în 
evidență abateri care 
au apărut în tarifarea 
energiei electrice pen-
tru diferiți utilizatori 
în urma privatizării 
sistemului de energie 
electrică, în care ope-
ratorul privat a primit 
o parte din rețeaua de 
transport. S-a ajuns 

ca utilizatori în aceleași condiții de 
alimentare să aibă tarife diferite, 
nejustifi cate de condițiile reale din 
sistem. Diferențele care apar datori-
tă acestui fapt dezavantajează mult 
utilizatorii conectați în rețeaua pri-
vată. Asociația Consumatorilor de 
Energie a supus atenției Consiliului 
Concurenței necesitatea corectării 
legislative a inechităților operatori-
lor alimentați din rețeaua electrică.

În încheierea expunerii sale, 
domnul profesor Nicolae Mogoreanu, 
a subliniat că o colaborarea începută 
în urmă cu 27 ani s-a dezvoltat 
continuu, ajungând în prezent la o 
solidă colaborare sufl etească dar şi 
profesională. Colegii din Republica 
Moldova sunt foarte mulţumiţi de 
colaborare, iar întâlnirile de la FO-
REN, sprijinul acordat în pregătirea 
practică a studenților, schimbul de 
informații și elaborarea în comun a 
unor materiale cu caracter științifi c, 
au avut un rol important în conso-
lidarea legăturilor între specialiştii 
din Moldova şi din România. În 
acest sens, rolul CNR-CME a fost și 
va fi  deosebit de important. Spri-
jinul acordat în pregătirea practică 
a studenților dar și în acoperirea 
necesităților didactice ale facultății 
sunt deosebit de importante pentru 
pregătirea specialiștilor energetici-
eni din Republica Moldova.
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Problemele actuale ale sisteme-
lor de căldură în Republica Moldova 
au fost prezentate de domnul ing. 
Vasile Leu, ANRE Republica Mol-
dova. Sistemul de termofi care re-
alizat în urmă cu peste 50 ani în 
Republica Moldova a fost funcțional 
până în anul 2000 și a fost practic 
demolat după trecerea în gestiunea 
autorităților locale, rămânând doar 
ca unități în municipiul Chișinău și 
în orașul Bălți. Aceste unități sunt 
încă funcționale, dar interesul re-
dus acordat serviciului de alimenta-
re cu căldură impune elaborarea de 
studii privind viitorul acestuia. Ma-
sivele debranșări datorate în spe-
cial unei legislații defi citare privind 
stabilirea zonelor de încălzire cen-
tralizată precum și pier-
derile mari în rețelele de 
conducte conduc la ne-
sustenabilitatea sis te-
mului. Eforturile făcute 
prin investiții din fonduri 
atrase din străinătate 
au permis modernizarea 
unor zone din aceste lo-
calități dar viitorul sis-
temului de termofi care 
rămâne incert. Se con-
sideră că prin lege tre-
buie impus ca instituțiile 
publice să fi e conectate 
la sistemul centralizat 
de producere a căldurii.

Domnul profesor Mihai Cernei, 
Universitatea de Stat a Moldovei, a 
subliniat necesitatea modernizării 
sistemului de termofi care și adop-
tarea unei legislații care să permită 
dezvoltarea predictibilă a acestuia. 
Sistemul de colectare a obligațiilor 
fi nanciare ale benefi ciarilor a fost 
îmbunătățit asigurând desfășurarea 
activităților întreprinderii de produ-
cere a căldurii.

În intervenţia sa, domnul 
director Vladimir Berzan a subliniat 
faptul că protocoalele încheiate 
cu CNR-CME au un rol deosebit de 
important pentru abordarea unor 
probleme din domeniul ingineriei 
energetice din cele două țări. Dom-
nia sa consideră însă că ar trebuie 
lărgite preocupările și în domeniul 
managementului, precum și extin-
derea protocoalelor și cu Universita-
tea de Stat a Moldovei. De aseme-
nea, sprijinul acordat pentru pregă-
tirea practică a studenților și aco-
perirea necesităților didactice ale 
Facultății de Energetică și Inginerie 

Electrică au un rol important în întă-
rirea relațiilor dintre cele două țări. 
Subliniază faptul că alimentarea cu 
gaze a Republicii Moldova poate fi  
asigurată prin structura actuală a 
sisemului de distribuție dacă exis-
tă fonduri pentru achiziție. Propune 
ca specialiștii din cele două țări să 
realizeze lucrări tehnice și științifi ce 
în comun, să prezinte rapoarte co-
mune la CME, iar în cadrul FOREN, 
colectivul din Republica Moldova să 
fi e considerat coorganizator.

Luând cuvântul, domnul ing. 
Eduard Chițescu, director gene-
ral al ISPE, a mulțumit pentru invi-
tația de a participa la întâlnirea cu 
delegația de specialiști din Republi-
ca Moldova și a felicitat CNR-CME 

pentru asigurarea condițiilor pentru 
această colaborare. ISPE este impli-
cat în proiecte importante în muni-
cipiul Chișinău și în orașul Bălți și va 
asigura transferul necesar de infor-
mații către specialiștii din Republica 
Moldova. ISPE are un rol important 
în dezvoltarea sistemului energetic 
al României și încearcă să ducă mai 
departe tradiția înaintașilor care au 
avut un rol deosebit în realizarea 
sistemului electric din România. 
Ca și în Republica Moldova, ISPE 
se confruntă cu lipsa de specialiști 
și difi cultățile fi nanciare au deter-
minat ca ISPE să nu mai poată fi  
„şcoală“ pentru formarea proiecta-
nților în domeniul energiei. Domnia 
sa propune ca să existe o colabo-
rare mai strânsă cu colegii din Re-
publica Moldova pentru găsirea de 
soluții pentru pregătirea practică a 
studenților. ISPE își exprimă totala 
disponibilitate pentru a colabora cu 
CNR-CME în rezolvarea problemelor 
actuale ale sistemului energetic.

Domnul profesor Nicolae Mo-
goreanu a subliniat importanța 

studiilor privind soluțiile de încălzi-
re a Municipiului Chișinău. În acest 
sens, este necesară realizarea unor 
hărți termice care să cuprindă as-
pecte privind calitatea serviciului de 
încălzire și condițiile pentru debran- 
șarea de la sistemul centralizat, 
fără a lua în considerare interesele 
fi rmelor locale de comercializare a 
sistemelor individuale.

Aspectele legate de valorifi carea 
deșeurilor pentru încălzirea urbană 
au fost subiectul temei supuse dis-
cuției de domnul profesor Nicolae 
Golovanov. Intervențiile domnilor 
Vasile Leu și Mihai Cernei au pus în 
evidență faptul că, deși există un 
studiu de fezabilitate, nu sunt rea-
lizări concrete.

În încheierea ma-
nifestării, domnul di-
rector general execu-
tiv dr. ing. Gheorghe 
Bălan a supus dis-
cuției modalitățile de 
colaborare în viitor cu 
unități din Republica 
Moldova, urmând a fi  
antrenate și alte uni-
tăți decât Universita-
tea Tehnică a Moldovei 
și Institutul de Ener-
getică al Academiei 
de Științe a Republicii 
Moldova.  

*

Întâlnirea de lucru cu dele-
gaţia Republicii Moldova a pus 
în evidenţă stadiul actual de 
dezvoltare a sistemului de energie 
din Republica Moldova, strânsa 
colaborare cu CNR-CME, rezultatele 
obținute în urma protocoalelor în-
cheiate cu Universitatea Tehnică a 
Moldovei și Institutul de Energeti-
că al Academiei de Științe al Re-
publicii Moldova. De asemenea, au 
fost puse în discuție noi obiective 
și soluții pentru dezvoltarea cola-
borării în viitor.

Delegația din Republica Moldova 
a subliniat faptul că o colaborare cu 
CNR-CME este deosebit de benefi -
că pentru specialiștii din Republica 
Moldova și reprezintă una dintre 
cele mai efi ciente mijloace pentru 
conectarea specialiștilor din Republica 
Moldova la realizările tehnice și științi-
fi ce actuale, iar protocoalele încheiate 
au avut un rol important în stabilirea 
obiectivelor privind colaborarea spe-
cialiștilor din cele două țări. n
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AGENDA CONFERINŢEI: 
 

 

STUDIUL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI: 
“FINANCING RESILIENT INFRASTRUCTURE” cu tema: 

“Provocări şi soluţii” 
 

 

11 mai 2017, orele 1000-1300 
Universitatea „Politehnica” Bucureşti 

Biblioteca Centrală 
 

09.30-10.00      Înregistrare participanți și invitaţie la cafea  
 

MOTIVAŢIE: 

• Existenţa unor noi riscuri care provoacă sistemele electroenergetice: vremea extremă, lipsa de apă şi – mai ales – 
riscul cibernetic. Toate acestea solicită o nouă gândire asupra modalităţilor de realizare a rezilienţei acestor sisteme; 

• Analiza situaţiei actuale a sistemului electroenergetic românesc este deosebit de utilă în contextul noului pachet 
legislativ al UE; 

• Riscurile mai puţin cunoscute fac băncile mai reticente în finanţarea proiectelor din domeniul energetic. Este 
utilă o discuţie asupra modalităţilor de depăşire a acestei dificultăţi. 

 

OBIECTIVE: 

v Analiza situaţiei; 
v Schimb de informaţii; 
v Identificarea programelor şi proiectelor care pot duce la creşterea rezilienţei sistemului; 
v Identificarea schemelor de finanţare aferente. 

 

SUBIECTE DE INTERES: 

1. Riscurile emergente global şi în România; 
2. Influenţa acestor riscuri asupra rezilienţei sistemelor electroenergetice; 
3. Pachetul legislativ al UE şi riscurile emergente; 
4. Sisteme de finanţare a proiectelor de creştere a rezilienţei sistemului electroenergetic românesc. 

 
 

MODERATORI: 

v Prof. dr. ing. Virgil MUŞĂTESCU, Consilier CNR-CME 
v Dr. ing. Corina POPESCU, Membru în Directoratul CNTEE Transelectrica  

 

VORBITORI INVITAŢI: 

v Dr. ing. Elena POPESCU, Director General, Direcţia Energie şi Mediu, Ministerul Energiei   

Pachetul legislativ ”Clean Energy for All Europeans”  

v Luminiţa GHIŢĂ, Director, Direcţia Economie Verde, Schimbări Climatice şi Dezvoltare Durabilă, Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor (TBC) 

v Dr. ing. Filip CÂRLEA, Director Centrul pentru Energie Regenerabilă & Eficienţă Energetică, INCE, Academia Română  

  Viziunea Academiei Române privind dezvoltarea sectorului energetic românesc în viitorii 20 de ani  

v Mădălin APOSTOL, Manager Departament Proiecte Speciale, OMV Petrom  

Managementul energiei la nivelul unei mari companii energetice în scopul creşterii rezilienţei sistemului 
energetic românesc 

v Dr. ing. Silvia VLĂSCEANU, Director executiv, ACUE (Federaţia Asociaţiilor companiilor de utilităţi din energie)  

v Prof. dr. ing. Eugen Constantin ISBĂŞOIU, Universitatea Politehnica Bucuresti 

v George GURAN – Consilier, Organismul Intermediar pentru Energie, Ministerul Energiei    

Asigurarea resurselor financiare europene pentru întărirea rezilienţei sistemului energetic românesc 

v Reprezentanţi ai companiilor din energie (ELECTRICA, TRANSGAZ, E.ON, ENEL, TRANSGAZ ş.a)    
v Reprezentanţi ai băncilor private care finanţează proiecte în energie   

 
12.30-13.00      Discuţii, Concluzii 

 

Participanţi 
Reprezentanţi ai Ministerelor: Energiei, Mediului, Dezvoltării Regionale, Finanţelor; Autorităţilor şi companiilor din 

domeniul energie-mediu; Băncilor; Asociaţiilor Profesionale; specialişti din domeniu; mass-media. 

 

Informaţii suplimentare: 
Secretariatul Executiv CNR-CME 
Tel. 0372 821 475; 0372 821 476; 

e-mail: ghbalan@cnr-cme.ro; website: www.cnr-cme.ro 
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AGENDA CONFERINŢEI: 
STUDIUL CME: “RENEWABLE ELECTRICITY SYSTEM INTEGRATION” 

cu tema: 

“Dezvoltarea SRE nu este posibilă fără o piaţă de stocare a energiei electrice” 
 

25 mai 2017, orele 1000-1300 

ELECTRICA SA, Sala Radu Zane 
 

9.30-10.00      Înregistrare participanţi. Invitaţie la cafea. 

 

MODERATORI: 
p Dr. ing. Dan Cătălin STANCU, Director General ELECTRICA 
p Dr. ing. Victor IONESCU, Director General OPCOM 
p Prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, Consilier CNR-CME 

 

10.30-12.30 Lucrările Conferinţei 
 

 

MOTIVAŢIA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI                                                                                                    
p Dezvoltarea accelerată a Generării Distribuite (GD) şi a Surselor Regenerabile de Energie (SRE) şi 

impactul acestora aspra reţelelor electrice de transport şi de distribuţie 
p Soluţii moderne de limitare a perturbaţiilor utilizând sisteme de stocare a energiei electrice 
p Legislaţie primară şi secundară pentru limitarea riscurilor investitorilor 
p Criterii transparente pentru accesul la reţeaua electrică 
p Dezvoltarea microreţelelor pe baza surselor regenerabile locale  

 

OBIECTIVELE EVENIMENTULUI 
p Diseminarea bunelor practici pentru integrarea surselor regenerabile în sistemul electroenergetic al României 
p Analiza pierderilor de energie elecrică în prezenţa surselor regenerabile de energie; influenţa sistemelor de 

stocare a energiei 
p Evaluarea condiţiilor specifice pentru conectarea la reţeaua electrică a surselor meteodependente; 
p Criterii tehnice transparente pentru punctul comun de cuplare 
 

SUBIECTE DE INTERES 
1. Integrarea pe piaţă a surselor regenerabile de energie (OPCOM) 
2. Stadiul actual şi contribuţia surselor regenerabile de energie la SEN 
3. Calitatea energiei electrice în sistemul electroenergetic în prezenţa surselor regenerabile de energie 
4. Metode de evaluare a pierderilor în prezenţa surselor regenerabile de energie 
5. Reglementări pentru limitarea perturbaţiilor introduse în reţeaua electrică 
6. Sisteme de stimulare a dezvoltării surselor regenerabile de energie 

 

VORBITORI INVITAŢI 

1. Dr. ing. Filip CÂRLEA, Director Centrul pentru Energie Regenerabilă & Eficienţă Energetică, INCE, Academia Română 

2. Dr. ing. Dumitru FEDERENCIUC, Şef Serviciu ELECTRICA 

3. Dr. ing. Maria MÂNICUŢĂ, Director General Direcţia Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul energiei electrice, ANRE 

4. Ing. Rodica POPA, Director, Direcţia Tranzacţii la Termen şi Certificate, OPCOM 

5. Dr. ing. Sergiu NICOLAIE, Director General ICPE-CA 

6. Dr. ing. Doina ILIŞIU, Manager Energetic CNTEE Transelectrica 

7. Dr. ing. Gabriela SAVA, Universitatea Politehnica Bucureşti 

8. Dr. ing. Viorel URSU, Director ICPE 

9. Ing. Ovidiu ŢUŢUIANU, Expert ONUDI energie-mediu, Consilier CNR-CME 
 

 

12.30-13.00      Discuţii, Concluzii 
 

Participanţi 
Reprezentanţi ai Ministerelor: Energiei, Mediului, Dezvoltării Regionale, Finantelor; Autorităţilor şi companiilor din 

domeniul energie-mediu; Bancilor; Asociaţiilor Profesionale; specialişti din domeniu; mass-media. 

 

Informaţii suplimentare: 
Secretariatul Executiv CNR-CME 
Tel. 0372 821 475; 0372 821 476; 
e-mail: ghbalan@cnr-cme.ro;  

website: www.cnr-cme.ro 
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Elena Ratcu: În noiembrie 
2016 ați lansat cartea „Strate-
gia Energetică a României. 
Orientări strategice pe ter-
men mediu și lung“. Ce v-a 
determinat să scrieți această 
lucrare și la ce concluzii ați 
ajuns? 

Victor Vaida: În cadrul 
EUREL – Convenția Asociațiilor 
Naționale a Inginerilor Electri-
cieni din Europa –, fac parte 
dintr-un colectiv de opt experți, 
care, elaborează studiul Tran-
ziția Energetică pe termen me-
diu și lung a Europei și care ur-
mează a fi  publicat. În 2014, după 
prima întâlnire de la Frankfurt a 
colectivului, l-am informat printr-o 
scrisoare pe ministrul energiei de 

atunci, Răzvan Nicolescu, privind 
activitatea acestui colectiv, faptul 

că voi redacta 
un capitol des-
pre Energeti-
ca României, 
care în opinia 
mea, trebuia 
să fie în consens 
cu noua strate-
gie energetică 
a țării. În Ro-
mânia se for-
mase deja un 
colectiv pen-
tru elaborarea 
noii Strategiei 

Energetice Naționale 2015 – 2035. 
În toamna lui 2014, lucrarea mea 
pentru EUREL era foarte avansată, 
dar la minister proiectul noii strate-

gii energetice avansase doar puțin, 
drept pentru care m-am hotărât, 
ca pe baza activității, cunoștințe-
lor și experienței mele în domeniu, 
să scriu o lucrare în acest sens, 
în numele meu personal, dar și ca 
președinte SIER – Societatea Ingi-

Seniorii energiei

Dialog de sufl et cu dl. prof. univ. dr. ing. Victor VAIDA, 
președintele SIER
Prof. Elena Ratcu, consilier CNR-CME

Dacă ar trebui să-l descriu pe dl. Victor 
Vaida într-un cuvânt, aș spune „vulcan“. Tenace, 
luptător, cu o putere de muncă formidabilă, nicio 
piedică nu-l oprește din ceea ce-și propune să 
realizeze, succesul fi indu-i aliat de nădejde. Este 
profesionistul care mai bine „moare pe câmpul 
de bătălie, decât să cedeze“, după cum singur 
afi rmă. Întotdeauna desfășoară cel puțin patru 
activități în paralel: activitatea în termocentrale, 
realizarea unor studii privind strategia ener-
getică, predarea de cursuri la trei facultăți, ac-
tivități în asociații profesionale naționale și in-
ternaționale. Scrie cărți tehnice, monografi i și 
beletristică-memorialistică, iar profesorului 
universitar de astăzi îi este uneori tare dor de 

satul copilăriei sale, Cinciș – Hunedoara, și de vacanțele de vară când avea 
grijă de vitele familiei în Poiana Mare, juca fotbal cu copiii din sat ori ur-
mărea fi lmele proiectate pe zidul Căminului Cultural. Dialogul nostru a durat 
trei ore și jumătate, și dacă nu s-ar fi  înserat, cu siguranță ar mai fi  avut 
multe de povestit, pentru că este un interlocutor absolut fascinant.

Absolvent al Facultății de Electroteh-
nică din Timișoara, Secția Electroener-
getică, prof. univ. dr. ing Victor Vaida 
a fost  inginer  la Trustul Energomontaj 
Bucureşti – Şantierul Termocentrala Min-
tia-Deva (1968 – 1972). După o spe-
cializare  la Siemens – Germania pentru 
punerea în funcțiune a centralelor elec-
trice și nucleare (1972 – 1974), întors în 
țară, a participat la montarea, punerea în 
funcțiune și exploatarea centralelor ter-
moelectrice Rovinari, Turceni, și Mintia 
(1975 – 1989), în  calitate de director 
general și director tehnic. După 1989 a 
fost viceprimarul Județului Hunedoara, 
deputat în Parlamentul României – în-
tre 1990 şi 1992 –, vicepreşedinte cu 
probleme de Producţie, Transport şi Dis-
tribuţie la RENEL București (în perioada 
1991 – 1993), președinte-director gen-
eral la RENEL București (1993 – 1995), 
director general (1995 – 2005) și direc-
tor tehnic (2005 – 2008) la S.C. Elec-
trocentrale Deva, prefect al judeţului 
Hunedoara (oct. 2004 – martie 2005). 
După 2008, a fost președinte la S.C. 
TMP București S.A. şi președinte-director 
general la S.C. Power Plant Făgăraș. Din 
1997 până în prezent desfoșoară o  in-
tensă activitate didactică, în calitate de 
conferenţiar și profesor universitar  la 
Facultatea de Energrtică de la Univer-
sitatea din Oradea (1997 – 2016). Din 
2007 este profesor universitar asociat la  
Universitatea din Petroșani, Facultatea 
de Inginerie Mecanică și Electrică. Între 
2005 – 2010 a fost profesor universitar 
asociat la Facultatea de Inginerie din 
Hunedoara, Universitatea Politehnică din 
Timișoara, masterat energetic. Este au-
tor, coautor și coordonator  a 16 cărți, 
200 articole, peste 100 de proiecte și stu-
dii  de cercetare-dezvoltare, pe bază de 
contract / grant sau lucrări de cercetare 
/ dezvoltare / modernizare în domeniul 
energetic. A fost președintele CNR-CME 
( 1993 – 1995), când s-a organizat CNE 
1994, iar  în calitate de președinte SIER 
este organizatorul Conferinței Națion-
ale de Energetică, a Simpozionului de 
Siguranță în Funcționare a Sistemelor 
Energetice și de Informatică în Energet-
ică. Între 1999 – 2015 a fost consultant 
pentru fi rme din țară și din străinătate, 
pentru probleme din domeniul energetic, 
membru în colectivul de specialiști care 
au realizarat Studiul „Energetica în Tran-
ziție – 2050“ pentru Uniunea Europeană, 
în cadrul Asociației Societăților de Ingin-
eri Electrotehnicieni, Energeticieni și din 
Telecomunicații (EUREL) – Bruxelles. 
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nerilor Energeticieni din România. 
Așa a apărut această carte, redac-
tată în limbile română și engleză, 
în care mi-am exprimat punctul de 
vedere privind problemele actuale și 
viitoare ale energeticii românești și 
am propus un set de orientări strate-
gice pe termen mediu și lung, în spri-
jinul factorilor de decizie din România. 
În total am prezentat 23 de orientări, 
din care aș vrea să subliniez câteva. 
În opinia mea, noua Strategie Ener-
getică Națională, care nici azi în 2017 
nu este fi nalizată și aprobată, trebuie 
să fi e o problemă prioritară a guver-
nului și Parlamentului României, care 
să radiografi eze situația actuală a 
energeticii românești și să avanseze 
propuneri pentru dezvoltarea ener-
geticii. Resusele energetice și ener-
gia electrică sunt factori cheie pentru 
creșterea sustenabilă a economiei 
și a nivelului de trai. De asemenea, 
pentru că suntem printre puținele ță-
rile din Europa, cu resurse energetice 
sufi ciente care ne pot asigura secu-
ritatea energetică pe termen mediu 
și lung, având în prezent o depen-
dență de import doar de 18 – 20 %, 
consider că trebuie neapărat  să le 
valorifi câm la maximum în interes 
național. Guvernul României și auto-
ritățile de resort trebuie să susțină 
cu mult curaj în fața Uniunii Europe-
ne acest avantaj al nostru, pentru 
că trebuie să facem tot posibilul ca 
resursele noastre energetice, și în 
primul rând gazul și țițeiul, să aibă 
un termen cât mai îndepărtat de 
epuizare. De asemenea, participa-
rea noastră la Piața Unică Europeană 
trebuie făcută cu prudență pe bază 
de competitivitate, în interesul sta-
tului român. Eu mă opun ferm priva-
tizării resurselor energetice și susțin 
acest lucru cu toată tăria; exploarea 
și exploatarea acestora se poate face 
cu companii străine specializate, pe 
bază de contract, însă resursele tre-
buie să rămână ale statului, tot așa 
cum toate investițiile în acest dome-
niu, trebuie să fi e făcute sub directul 
contol al statului român. 

„Piața noastră de energie 
funcționează inefi cient, 
iar cauzele sunt multiple“

‒ Dar piața de energie cum 
funcționează?

‒ În cele două cărți ale mele 
despre acest subiect, am anlizat 

modul de creare, funcționare și dez-
voltare a pieței de energie electri-
că. Am ajuns la concluzia că piața 
de energie electrică funcționează 
inefi cient, în primul rând din cauza 
structurii de producție (mixul ener-
getic), obținută prin restructurarea 
greșită a sistemului energetic. Astă-
zi avem producători de energie elec-
trică separați: termo, hidro, nuclear 
și pe surse regenerabile, neexistând 
o concurență reală între aceștia. 
Deci piața nu-și atinge decât par-
țial scopul pentru care a fost creată. 
Pentru ca în viitor să avem o piață 
de energie efi cientă, ar trebui lua-
te măsuri urgente de regrupare a 
producătorilor de energie electrică. 
Piața nu susține sufi cient dezvolta-
rea sistemului energetic, creșterea 
economiei și a nivelului de trai. Re-
zultatele obținute în anii de funcți-
onare a pieței de energie electrică 
confi rmă spusele mele: investițiile 
din sectorul termo sunt insufi cien-
te, cele din sectorul nuclear stag-
nează, în sectorul hidro sunt lente, 
iar investiția în centrala de pompaj 
Tarnița-Lăpuștești, atât de necesară 
pentru echilibrarea sistemului elec-
troenergetic național și chiar euro-
pean, întârzie. Cât despre sursele 
regenerabile de energie, eu sunt în 
continuare susținătorul acestora, 
dar numai în limitele tehnicii ale sis-
temului electroenergetic și cele eco-
nomice ale pieței de energie electri-
că. Piața de energie electrică trebu-
ie să asigure dezvoltarea sistemului 
energetic național prin investiții în 
producere, transport, distribuție, ori 
acest lucru nu s-a întâmplat, ceea 
ce demonstrează că piața nu și-a 
atins decât parțial scopul, pe de o 
parte din cauza modului defectuos 
în care a fost restructurat sectorul 
energetic și pe de altă parte din 
cauza legislației primare și secun-
dare, care nu sunt corespunzătoare. 

– De ce nu sunt corespunză-
toare?

‒ Pentru că pe întregul lanț, 
producție – transport – distribuție 
– consumator, chiar dacă costurile 
și prețul mediu al energiei electrice 
la producători a mai scăzut sau este 
rezonabil, când ajunge la consuma-
tor, acesta este foarte mare, ceea 
ce demonstrează că pe acest lanț 
costurile sunt prea mari. De aceea, 
eu susțin necesitatea unei analize 

corecte a costurilor pe întregul lanț, 
pentru a se vedea care dintre activi-
tăți și companii – dintre care unele 
sunt de stat – au un profi t exage-
rat de mare și de unde rezultă acest 
profi t. Nu este normal ca unii să 
aibă profi t foarte mare, iar alții să 
nu aibă nici măcar resursele fi nan-
ciare minim necesare dezvoltării, 
ca să nu mai spun că, de exemplu 
centralele termoelectrice nu au nici 
măcar fondurile necesare pentru 
a-și face instalațiile de mediu, atît 
de importante, conform normelor 
naționale și ale UE. Mă îngrijorează 
mult volumul mic de investiții, care 
a dus la slăbirea sistemului energe-
tic și la reducerea masivă a locurilor 
de muncă. Absolvenții facultăților își 
găsesc cu greu un loc de muncă în 
sectorul energetic. Pe de altă parte, 
puținele investiții din ultimii ani, nu 
au mai antrenat decât în mică mă-
sură societățile românești din indus-
trie, construcții-montaj și proiecta-
re-cercetare, care și-au redus masiv 
activitatea. Societățile de construc-
ții-montaj din energetică aveau în 
trecut în jur de 100 000 de locuri 
de muncă, iar azi doar circa 5000. 
Cercetarea și proiectarea energeti-
că românească era un domeniu de 
elită, cu peste 10 000 de specialisti 
la ICEMENERG, ISPE, ISPH ș.a. As-
tăzi nu știu dacă mai sunt vreo mie 
de oameni în total, fi ind un dome-
niu aproape sfârșit, pentru că nu 
mai are comenzi. De asemenea, du-
cem o acută lipsă de școli tehnice și 
profesionale, ori sectorul energetic 
are nevoie nu numai de ingineri, ci 
și de muncitori, tehnicieni, maiștri, 
pentru a putea acoperi întreaga sfe-
ră de activitate. În concluzie, lipsa 
investițiilor, deși sunt încă sufi cienți 
bani în sectorul energetic, dar nu 
sunt bine gospodăriți, este rezulta-
tul funcționării inefi ciente a piaței de 
energie electrică și a restructurării 
greșite a sectorului energetic. Pia-
ța nu și-a adus contribuția necesară 
nici la dezvoltarea sistemului ener-
getic, nici la susținerea lucrătorilor 
din sistem și învățământului de toa-
te gradele. (vorbește cu pasiune, 
dar și cu mult năduf). Aceasta re-
prezintă una dintre cele mai compli-
cate probleme! În sectorul energetic 
noi nu trebuie să ne bazăm doar pe 
investititorii străini, ci, așa cum am 
mai spus, în primul rând pe noi și 
pe statul român. S-a demonstrat că 
dacă ne bazăm numai pe investiții 
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străine, acestea sunt insufi ciente. 
Fără participarea statului român, 
noi în scurt timp vom intra într-o 
criză energetică, în primul rând în-
tr-o criză de capacități de producție.

‒ Sunteți adeptul privatizări-
lor în energie?

‒ Eu susțin că în acest moment 
trebuie oprită orice privatizare și 
orice fel de vânzare de acțiuni la 
societățile din sectorul energiei. În 
primul rând să avem o nouă stra-
tegie energetică solidă și clară, cu 
perspective de dezvoltare pe termen 
mediu și lung. Nu trebuie să mai pri-
vatizăm sau să vindem acțiuni de 
la Hidroelectrica sau Transelectria, 
societăți realizate cu mult și înde-
lungat efort al statului și al poporu-
lui român. Trebuie ca în continuare 
statul să-și păstreze o poziție bună 
în aceste societăți, să fi e nu numai 
administrator, ci să participe și la 
marile investiții strategice pentru 
că investitorii privați nu ne garan-
tează dezvoltarea sistemului nostru 
energetic. De aceea, la un moment 
dat va apărea riscul unui mare gol 
de producție în sistemul energetic și 
slăbirea securității energetice a țării.

‒ Ați spus că resursele noas-
tre sunt exploatate de companii 
străine. De ce nu le exploatează 
companiile românești?

‒ La un moment dat s-a priva-
tizat o parte dintre aceste resurse, 
fi ind preluate de companii străine. 
Această privatizare s-a dovedit a fi  
o nereușită a economiei românesti, 
lucru susținut în diferite publicații și 
de către economiști de renume. Eu 
doresc ca acest lucru să nu se mai 
întample. Datele actuale din energe-
tica mondială și geopolitică, precum 
și discuțiile din UE ne demonstrează 
că e bine să ne protejăm resursele. 
Chiar dacă nu le exploatăm acum, 
le vor exploata viitoarele generații 
de români și vor fi  un bun al nostru. 
Le vom exploata doar atunci când 
va fi  stringentă nevoie să o facem. 
Exploatarea lor rapidă nu reprezintă 
o necesitate, ba chiar este o greșe-
ală; gazele și țițeiul se termină în 
aproximativ 20 de ani. Dar avem și 
resurse suplimenatare de gaze care 
trebuie protejate. Dacă le punem la 
dispoziția altora pentru a le exploata 
repede, se vor epuiza la fel de repe-

de și ce vom face după aceea? Să mi 
se răspundă la o singură întrebare: 
cum se va încălzi Bucureștiul când 
nu va mai fi  gaz și țiței? Probabil din 
import! Da, dar situația geopolitică 
actuală și de viitor, nu ne dă nicun fel 
de garanție în acest sens. Statul ro-
mân nu poate avea decât un interes, 
care se numește interesul național. 
Acest lucru trebuie să fi e foarte clar, 
iar conducerea țării și instituțiile sta-
tului trebuie să înțeleagă acest lucru.

„Viitorul energeticii nu va 
fi  asigurat dacă nu luăm 
măsuri urgente“

‒ Prefața cărții dumneavoas-
tră se termină cu întrebarea: 
„Energetica românească înco-
tro?“  Care ar fi  răspunsul ? 

‒ În continuarea acestei cărți 
am scris o alta, care se cheamă 
chiar Energetica românească înco-
tro?. Cartea, care se afl ă acum la 
tipar la editura AGIR, prezintă situa-
ția actuală a energeticii românești și 
propune anumite soluții privitor la 
orientările strategice prezentate an-
terior. Asfel se arată importanța sec-
torului termoenergetic în Sistemul 
Energetic Național, necesitatea în 
continuare a centralelor cu grupuri 
pe cărbune, cu soluții efi ciente, cu 
parametri supracritici și ultrasupra-
critici sau grupuri cu ciclu combinat 
pe gaze; necesitatea unui program 
nuclear de realizare a unităților 3 și 
U4 de la Cernavodă; că trebuie dez-
voltate rețelele de transport intern 
și transfrontalier; că piața de ener-
gie electrică a României funcționea- 
ză inefi cient și trebuie luate măsuri 
corective; că trebuie revigorată ac-
tivitatea de construcții de mașini 
pentru energetică: de construcți-
i-montaj și de proiectare-cercetare; 
că inginerii români au proiectat și 
construit dezvoltat sistemul energe-
tic și că trebuie învățământul nostru 
reactivat. De fapt, eu atenționez că 
energetica nu este pe drumul bun și 
că viitorul nu va fi  asigurat dacă nu 
luăm niște măsuri urgente. Dacă nu 
le luăm acum, situația se va compli-
ca, ceea ce va afecta grav securita-
tea energetică a țării și siguranța în 
funcționare a Sistemului Energetic 
Național. Suntem în UE și avem obi-
ective comune care trebuie rezolva-
te împreună, dar nu în dezvantajul 
interesului național. 

‒ Mai este mineritul o com-
ponentă vitală pentru siguranța 
energetică a României? 

‒ Strategia energetică a unei țări 
– și asta nu este numai părerea mea, 
ci apare și în diferite documente UE 
– trebuie să aibă în vedere proble-
mele tehnice, economice și sociale 
ale sectorului energetic. Pentru că 
o mare parte din viață am lucrat 
în centralele termoelectrice, eu am 
susținut că aportul producției de 
energie electrică pe cărbune trebuie 
să fie în continuare de 25-30 % din 
totalul producției de energie electri-
că, pe baza cărbunelui indigen (hui-
lă și lignit). Susțin, de asemenea, că 
sistemele centralizate de încălzire, 
reprezintă soluția cea mai bună. 
Dacă le ai, de ce să le omori? Un 
exemplu este sistemul centralizat 
din Valea Jiului, alimentat cu căl-
dură de la centrala Paroșeni, zonă 
cu probleme sociale deosebite. E 
o tragedie să înlocuiești un sistem 
centralizat existent! Împreună cu 
UE s-a luat următoarea măsură: se 
elimină eșalonat subvențiile la huilă, 
ceea ce a dus la creșterea perma-
nentă a prețului acesteia, care, in-
trodusă în termocentralele Paroșeni 
și Mintia, a dus la creșterea prețului 
energiei electrice și termice. Asta 
nu este o soluție! Nu cele două ter-
mocentrale sunt vinovate că nu mai 
pot participa pe piață, ci prețul mă-
rit al cărbunelui. Pe piața actuală de 
energie s-a ajuns ca marile grupuri 
termoenergetice de 330, 315 și 235 
MW, să nu mai funcționeaze la baza 
sistemului energetic, ci funcționea-
ză după cum dictează piața de ener-
gie electrică, creată greșit. Ori, pen-
tru a avea o efi ciență bună, aceste 
grupuri ar trebui să aibă condiții de 
funcționare permanentă la baza sis-
temului energetic. Dacă sunt oprite 
săptămânal sau funcționează des-
cărcate, ele funcționează inefi cient. 
Mai este și problema socială a Văii 
Jiului și chiar a Bazinului minier Ol-
tenia. Oare, noi ne putem permite 
ca tot timpul să închidem mine și să 
trimitem oamenii acasă? Eu susțin 
cu toată fermitatea că noi putem 
revigora energetica și că putem 
găsi soluții în acest sens, iar solu-
țiile sunt cele despre care am vor-
bit înainte. Se spune că sursele re-
generabile de energie sunt cele mai 
bune, însă certifi catele verzi care 
susțin investițiile, sunt plătite de 
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către consumatori, nu din banii in-
vestitorilor care fac investițiile. Pen-
tru a avea un sistem energetic cu o 
siguranță și securitate în funcțion-
are pe termen mediu și lung, ne tre-
buie o nouă strategie energetică cu 
propuneri de dezvoltare susținute și 
de stat. 

‒ Eu sper ca unii dintre deci-
denții noștri economici și politici 
să analizeze ideile dumneavoas-
tră și să preia măcar o parte din-
tre ele. Să vorbim puțin despre 
dumneavoastră. În primii 20 de 
ani de activitatea ați fost impli-
cat la formarea și dezvoltarea 
sectorului nostru energetic, prin 
participarea directă la construi-
rea, montarea, punerea în func-
țiune și exploatarea centralelor 
termoelectrice Rovinari, Turceni 
și Mintia. Ce au însemnat acei 
ani pentru dumneavoastră?

‒ Ca absolvent cu note bune al 
Facultății de Electrotehnică – secția 
Electroenergetică a Politehnicii 
timișorene, am fost repartizat la 
Trustul Electromontaj București pen-
tru șantierul Mintia. Mie mi-a părut 
bine, pentru că m-am născut într-un 
sat care se afl ă la 25 km distanță de 
Deva, deci repartiția era aproape de 
zona unde mă născusem. La Mintia 
am participat la construirea și pu-
nerea în funcțiune a primei etape a 
termocentralei Mintia (4x210 MW), 
lucrând un an 
la lotul elec-
tric unde am 
montat stații 
electrice, trans-
f o r m a t o a r e , 
racorduri de 
înaltă tensiune, 
apoi la sectorul 
au tomat i ză r i 
și de puneri în 
funcțiune. Ast-
fel, trecând 
prin toate sec-
toarele, m-am 
familiarizat cu 
execuția și pu-
nerea în funcți-
une a întreagii 
centrale. Tre-
aba asta a du-
rat doi ani și 
jumătate, timp în care s-au pus în 
funcțiune cele patru grupuri de 210 
MW; aproape la fi ecare șase luni se 

punea în funcțiune câte un grup, 
atât de bine mergeau investițiile. 
Banii veneau de la stat. După ce 
s-a terminat execuția acestei etape, 
l-am rugat pe directorul general de 
la Întreprinderea Electrocentrale 
Mintia, dl. Ieronim Rusan să trec la 
partea de exploatare, la secția elec-
trică, pentru că doream să mă sta-
bilesc la Deva. Dar, ca să vedeți cum 
e viața, în săptămâna aceea am fost 
anunțat de la Trustul Energomon-
taj București că fusesem selectat în-
tr-o echipă pentru o specializare la 
Siemens în Germania 
Federală, pentru pu-
nerea în funcțiune a 
centralelor electrice și 
nucleare.  

Am plecat în R.F 
Germania în ianuarie 
1972, inițial pentru 
10 luni, apoi s-a pre-
lungit cu încă doi ani, 
și am fost inginer de 
punere în funcțiune 
pentru parte elec-
trică și automatizări, 
în primul an, la Cen-
trala Termoelectrică 
EMDEM pe cărbune şi apoi doi ani la 
Centrala Nucleară Biblis (1x1200 și 
1x 1300 MW), cele mai mari unități 
nucleare din lume la acel moment). 

„Ce-i cu copilul ăsta aici?“

Întors în țară, dl. Dumiru Ior-
dache, șeful Șantierului 
de punere în Funcțiune 
(PIF) al Trustului Ener-
gomontaj București, 
mi-a propus ori să rămân 
la centrala București 
Vest, unde se realiza un 
grup cehesc și unde pu-
team paricipa la punerile 
în funcțiune, ori să merg 
la Centrala Rovinari, 
unde se monta și urma 
să fi e pus în funcțiune, 
primul grup de 330 MW 
din România. Am optat 
pentru Rovinari pen-
tru că era cel mai mare 
grup termoenergetic din 
țară, cu instalații de au-
tomatizare Siemens, pe 
care le cunoșteam din 
Germania, cazan licență 

Babcock, executat la Vulcan Bucu-
rești, turbină Rateau și generator 
Alstom – Franța, deoarece doream 

să-mi completez pregătirea profe-
sională cu lucruri noi. Apoi, fi ind 
născut în zona Hunedoarei, puteam 
ca din Gorj să merg mai ușor să-
mi văd părinții. La Rovinari, un an 
de zile am fost responsabil cu pu-
nerea în funcțiune a părții electrice 
și de automatizare a acestui mare 
grup energetic de 330 MW. După 
fi nalizarea acestuia, m-am întors 
la Mintia, care se extindea cu două 
grupuri de 210 MW, unde am fost 
șef de șantier pe partea montaj elec-
tric, automatizări și PIF. Dar grupul 

nou pus în funcțiune, de 330 MW 
de la Rovinari, nu avea o siguranță 
prea bună în funcționare, și deoa- 
rece colegii de acolo nu stăpîneau 
foarte bine problemele complexe 
de automatizare, printr-un ordin al 
Ministerului Energiei Electrice am 
fost detașat șase luni la Rovinari, 
ca șef al secției de automatizări, 
după care, îmbolnăvindu-se direc-
torul de investiții și aprovizionare, 
am fost numit în această funcție, la 
31 de ani și jumătate. După două 
săptămâni a venit în vizită la Rovi-
nari ministrul Gheorghe Cioară 
și, în biroul directorului general Ion 
Popescu, ne-a aliniat pe toți în fața 
sa, în ordine ierahică, rugându-ne să 
ne prezentăm. Eu eram ultimul din 
șir. Când a ajuns la mine, înainte de 
a mă prezenta, întreabă ministrul: 
„Dar cu copilul ăsta ce-i aici?”. Direc-
torul Popescu i-a răspuns că de două 
săptămâni am fost numit director cu 
investițile și că am o bună pregătire 
profesională, având și specializare 
de 3 ani în Germania pe partea de 
automatizări și electrică a centralelor 
electrice. „Dacă e specialist în au-
tomatizări, de ce-l țineți la investiții?“ 
a întrebat ministrul, la are consilierul 
său, dl. Simian, a răspuns imediat: 
„Tovarășe ministru, nu-i problemă; 
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Deva, în fața sălii mașinilor, 
afl ată în construcție
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Nucleare Biblis (RFG), în 1973 
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dăm imediat un ordin ca în afară de 
investiții și aprovizionare, să preia 
și partea tehnică electrică și autom-
atizare“, adică secțiile PRAM-au-
tomatizări, secția electrică și secția 
reparații electrice. Și astfel, de a 
doua zi am devenit director de in-
vestiții-aprovizionare și director 
tehnic pe partea electrică și de au-
tomatizări.

‒ Responsabilitate mare! Câți 
ani ați dus aceste funcții?

‒ Foarte mare responsabilitate! 
Am dus aceste funcții aproape șapte 
ani. La Rovinari am coordonat direct 
montarea și punerea în funcțiune 
la grupurile 4, 5 și 6, de 330 MW, 
extinderea gospodăriei de cărbune 
etc. și, bineînțeles, problemele de 
exploatare și reparații pentru partea 
electrică și de automatizare. În iu-
lie 1983, noul ministru al energiei, 
Trandafi r Cocârlă, care-mi fusese 
profesor la Timișoara, într-una din 
vizitele sale la Rovinari, mi-a propus 
să merg director general la Termo-
centrala Turceni, cel mai important 
obiectiv termoenergetic din țară, 
gândit cu 8 grupuri de 330 MW, cu 
echipamente 100% românești, însă 
l-am refuzat spunîndu-i că eu dor-
esc să mă întorc la Deva, unde îmi 
construisem o casă. El îmi spune 

râzând: „Lasă Vaida că și eu am 
casă la Timișoara și stau la Bu-
curești. În casele noastre o să lo-
cuim la pensie“. După plecarea din 
București, a fost numit ambasador 
în Cehoslovacia. Întorcându-se la 
Timișoara ca pensionar, a murit pre-
matur, locuind puțin în propria casă. 
Eu am fost mai norocos, pentru 

că locuiesc împreună cu familia de 
mulți ani în casa noastră de la Deva. 
Nu a contat refuzul meu de a ple-
ca la Turceni, pentru că după cîteva 
zile, într-o dimineață vin la Rovinari 
la mine la birou, ministrul adjunct 
Dobrișan, însoțit de Florică, se-
cretarul cu problemele organizatori-
ce de la Comitetului de partid Gorj, 
mi-au înmânat ordinul ministrului 
cu numirea mea ca director gene-
ral la Turceni și am plecat imediat 
împreună acolo, pentru a mă pre-
zenta Consiliului Oamenilor Muncii, 
în noua funcție. Era în iulie 1983 și 
aveam 37 de ani. După instalarea la 
Turceni, timp de mai multe zile, am 
mers prin uzină să cunosc centrala. 
Centrala era foarte complicată, prob-

lemele erau multe și grele, iar eu, 
abătut și necăjit am început să fac 
un program de lucru cu prioritățile, 
pentru că timpul nu stătea pe loc. 
După vreo săptămînă, pe la ora 7 
seara, eram în birou și mă trezesc 
că intră primul vicepriministru, 
Gheorghe Oprea. „Ce faci Vaida?“, 
m-a întrebat. „Ce să fac? Am venit 
aici de o săptămână și realizez că 
am intrat într-o chestiune extraordi-
nar de complicată” spun eu abătut. 
Atunci el îmi spune: „Măi, Vaida, azi 
dimineață m-a chemat tovarășul 
Ceușescu și mi-a zis așa: Oprea, 
am pus un director tânăr la Turceni. 
Tu ai fost pe acolo să vezi cum îl 
putem ajuta pe băiatul ăsta? Dacă 
n-ai fost, mergi acolo, stai de vobă 
cu el și vezi cum îl ajutăm.“

‒ Adică, Nicolae Ceaușescu 
personal se interesa de un di-
rector dintr-o centrală din țară?

‒ Da, vă dați seama? Președin-
tele țării îl întreba chestia asta pe 
primul viceprim-ministru, de resort, 
nu pe ministrul de resort! De fapt 
Ceaușescu a venit personal de 
câteva ori la Turceni, însoțit de mai 
mulți miniștri și vicepriminiștri, să 
vadă stadiul lucrărilor de investiții, 
deoarece o parte din centrala 
Turceni, se executa cu fonduri de la 
Banca Mondială. La fel a venit și la 
Rovinari.

‒ Înseamnă că Ceaușescu 
cunoștea foarte bine întregul 
sistem, inclusiv cel energetic…

‒ Nu putea cunoaște foarte bine, 
dar era preocupat de problemele 
energetice și înțelegea destul de 
bine. Să știți că este o prostie să ne 
renegăm propria istorie. Eu am stat 
de vorbă personal cu Ceaușescu 
de mai multe ori la Turceni, pen-
tru că el chiar se interesa de cum 
merg lucrurile acolo. Revenind 
la întâlnirea cu Oprea din seara 
aceea, înainte să-i răspund, i-am 
propus să mergem prin centrală 
și să-i arăt grupurile în funcțiune. 
Timp de vreo două ore l-am condus 
prin sala mașinilor, camerele de co-
mandă, iar el inginer fi ind, înțelegea 
tot ce-i spuneam, fi ind familiarizat 
cu problemele sistemului energetic. 
Cred că a fost de zeci de ori în dif-
erite locuri din sistemul energetic. 
La fi nalul vizitei, m-a întreabat cum 

m-ar putea ajuta. În timpul vizitei 
mă tot gândeam și mi-a venit o 
ideie. I-am explicat că pentru a veni 
la lucru la Turceni, oamenii, care 
în marea lor majoritate locuiau în 

Târgu Jiu sau în Craiova, trebuiau 
să vină cu trenul vreo 50 – 60 km. 
Din stația CFR Turceni mai mer-
geau pe jos încă circa un km până 
la centrală, iar cînd ajungeau, la ora 
7 dimineața, ei erau deja obosiți. 
Ori, la muncă trebuiau să fi e foarte 
atenți, pentru că oprirea și pornirea 
grupurilor energetice de mare put-
ere, dar chiar și reparațiile, erau de 
mare responsabilitate. I-am propus 
lui Oprea că, pentru a-i motiva pe 
oameni, aceștia ar trebui plătiți mai 
bine, de la muncitori până la cadrele 
de conducere. A fost de acord și mi-a 
spus să fac o notă în acest sens. A 
doua zi dimineață a aprobat nota 
privind măririle de salarii la Turceni 
cu aplicare apoi și pentru personalul 
de la centralele Rovinari și Mintia, 
care se afl au în aceeași situație. Cu 
salariile mărite, oamenii se simțeau 
motivați, iar dacă le spuneam că 
trebuie să stea și 24 de ore în uzină, 
stăteau zi și noapte, de obicei și cu 
directorii lângă ei. 

‒ Conta enorm pentru ei să-
și vadă directorii alături de ei. 

‒ Sigur că da (vorbește avântat). 
Eu dormeam câteva ore pe noapte 
pe un fotoliu în birou, sau în colonia 
situată la circa un kilometru, la fel 
și colegii mei directori când erau de 
serviciu în uzină, lucru confi rmat și 
dl. Artemiu Vanca cu care ați făcut 
deja interviu și care a fost al treilea 
director tehnic cu care am lucrat la 
Turceni, după Iacob și Stoian, con-
vins de mine să vină acolo, pentru 
că eu îl cunoșteam bine de la Rovi-
nari, unde am lucrat împreună mai 
mulți ani, ca directori tehnici, pentru 
ca ceilalți doi directori dinaintea lui 
nu rezistaseră efortului și stresului. 
Treaba mergea destul de bine, până 
când, într-o zi s-a defectat un gen-
erator de 330 MW și, ulterior, s-a 
deschis un mare proces penal care 
a ajuns până la Tribunalul Suprem 
deși câștigasem la Judecătoria și 
Tribunalul Județean Tg. Jiu și în 
cadrul căruia au fost anchetate șase 
persoane, printre care și eu. Ni se 
imputa că generatorul se defec-
tase datorită depozitării și probelor 
greșite de puneri în funcțiune reali-
zate de noi. Nici vorbă de așa ceva! 
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Generatorul respectiv avea de fapt o 
problemă de fabricație de la IMGB și 
am demonstrat acest lucru în timpul 
procesului. Eu am fost destituit, am 
fost sancționat și pe linie de partid, 
și administrativ. După câteva luni 
la Rovinari, m-am întors la Mintia 
ca inginer simplu, pentru că fi ind 
sub incidența sancțiunii de partid, 
aceasta interzicea să ocup patru ani 
funcții de conducere. După un an și 
jumătate, când nu se terminase nici 
procesul și nici sancțiunea de partid, 
într-o duminică, directorul Bereș, 
ce ținea locul directorului general 
Rusan, care era bolnav, mi-a co-
municat că sunt așteptat a doua zi 
dimineață în București, la ministrul 
Fluture. Am călătorit noaptea cu 
trenul și lunea dimineață mă aștepta 
în biroul ministrului Fluture, minis-
trul adjunct Nicolae Costea, care 
mi-a comunicat că ne așteaptă vice-
primministrul Ion Dincă, care ne-a 
primit după amiază la 16,00, la bir-
oul său din Comitetul Central, acum 
viceprimministru care coordona En-
ergia. Era un om de temut, dar care 
cu mine s-a purtat politicos. Când 
am intrat la el în birou, s-a uitat la 
mine și mi-a spus: „Tovarășe Vaida, 
după cum te-au prezentat unii to-
varăși, mă așteptam să fi i înalt, 
brunet și cu mustață! Dar tot ei mi-
au spus, că dumneata ești un direc-
tor bun și că treaba mergea foarte 
bine când erai director general la 
Turceni. Uite, s-a hotărât împreună 
cu tovarășul Ceaușescu să mergi 
înapoi la Turceni, pe aceeași poziție 
de director general“ . I-am răspuns 
deschis și ferm că eu nu mă mai 
întorc la Turceni, pentru că atunci 
când noi fusesem învinovățiți de 
defectarea generatotrului și ni s-a 
intentat proces, niciun ministru nu 
ne-a apărat. A durat mult discuția. 
La un moment dat s-a uitat lung la 
mine și mi-a propus funcția de di-
rector general la CNE Cernavodă. 
I-am mulțumit și pentru această 
propunere, dar i-am repetat că 
aș dori ca să rămân la Deva, pen-
tru că soția era însărcinată în luna 
noua cu al doilea copil și ne-ar fi  
fost mai ușor așa. Mi-a dat trei zile 
de gândit, după care l-am sunat și 
i-am spus că hotărârea rămăsese 
neschimbată și că doream să rămân 
la Deva. După alte două luni minis-
trul Fluture, mi-a propus funcția de 
director general la Institutul Central 
de Cercetări Energetice ICEMEN-

ERG-ICCE, pe care de asemenea am 
refuzat-o. Eu știam ce oameni val-
oroși erau în institutele de cercetare 
și mi se părea total neportivit ca 
eu să ocup un astfel de post, atâta 
vreme cît îl putea ocupa unul dintre 
cercetătorii sau proiectanții aceia 
eminenți. Văzând că n-o scoate la 
capăt cu mine, mi-a propus postul 
de director general la Mintia, în lo-
cul lui Rusan, care era bolnav. I-am 
explicat ministrului Fluture, care 
a sunat imdiat pe Primul secretar 
Popa de la Deva, că eu consider că 
este bine ca director general să fi e 
Bereș, cu 15 ani mai în vârstă și 
care lucrase ca director tehnic de la 
începerea construcției centralei, iar 
eu să fi u director adjunct. Ministrul 
Fluture și primul secretar Popa au 
fost surprinși de propunerea mea, 
dar i-am convins și au acceptat-o. 
Și mai surprins a fost Bereș, când 
i-am povestit. Mai târziu am fost și 
eu director general la Mintia, timp de 
11 ani. Timp de 40 de ani, la Mintia 
au fost 3 directori generali, Rusan, 
Bereș și Vaida, iar treburile au mers 
excelent. După plecarea mea s-au 
făcut mai multe numiri de directori 
generali pe criterii politice, lucru pe 
care-l contest cu toată tăria. Acest 
mod de lucru s-a extins în toată țara. 
Este o tragedie!

„Am spus NU și lui 
Ceaușescu și lui Dincă“

‒ Se cam băteau pe dumnea- 
voastră „greii” politicii de stat! 
Dar aveai voie ca pe vremea 
aceea să spui NU unui min-
istru care primise ordin de la 
Ceușescu?

‒ Eu v-am spus doar realitatea 
(râde). Am spus NU direct lui Ion 
Dincă. La ritmul non-stop cu care 
lucram noi la Turceni și Rovinari, 
la răspunderea imensă pe care o 
aveam acolo, la cât de multe gru-
puri noi energetice construiam în 
timp record, în situații care de multe 
ori erau la limită, cum să mă sperie 
pe mine cei cu funcții mari de par-
tid? În intervalul anilor 1975 – 1989 
am participat și am coordonat mon-
tarea, punerea în funcțiune și ex-
ploatarea a patru grupuri de 330 
MW, de la Rovinari, două grupuri de 
330 MW la Turceni și șase grupuri 
de 210 MW la Mintia, în calitate de 
director general sau director tehnic. 

De aceea, eram stăpân pe mine, 
poate prea curajos, și greii politicii 
de stat nu mă speriau chiar deloc. 
Dar să știți că până la urmă în gene-
ral se putea discuta omenește.

‒ Revoluția din decembrie 
1989 unde v-a prins?

‒ Eram director adjunct la Elec-
trocentrale Mintia care cuprindea și 
centralele Paroșeni și Gura Barza, 
fi ind aceeași întrerpindere. În ziua 
revoluției eram de serviciu la Min-
tia împreună cu comandantul militar 
Câmpeanu. După masă o coloană 
mare de angajați au plecat de la 
Mintia pe jos circa 10 km la Deva. 
Spre seară, imediat după intrarea 
revoluționarilor în sediul județean 
al partidului comunist, unul dintre 
liderii revoluționarilor, m-a sunat și 
m-a rugat să-i ajut cu un grup de 
oameni din gărzile patriotice, pen-
tru a apăra sediul unde se organiza 
conducerea provizorie a revoluțion-
arilor. Am plecat la Deva cu coman-
dantul militar, colonelul Câmpeanu. 
Sediul Comitetului Județean al par-
tidului era plin. Am intrat în biroul 
primului secretar Ioan Popa care 
s-a bucurat când ne-a văzut. Unii 
dintre revoluționarii mă cunoșteau. 
Ne-au invitat la prima ședință orga-
nizată în sala de ședințe, unde s-a 
ales prima conducere provizorie și 
ne-au oferit locuri în primul rând. 
În timpul ședinței ne-au solicitat 
să trimitem vreo 10 membri ai găr-
zilor patriotice, pentru a păzi sediul. 
Ne-am întors la termocentrală și 
am hotărât împreună cu coman-
dantul militar să trimitem o grupă 
de membri ai gărzilor patriotice la 
Deva, lucru ce s-a realizat. După 
o noapte liniștită, fără incidente, 
a doua zi dimineață s-au întors la 
termocentrală. După vreo două 
săptămâni, nou creatul FSN central 
a emis o decizie, conform căreia ju-
dețele trebuiau conduse administra-
tiv de primării județene, cu primar, 
viceprimar și secretar general. La 
nivel județean s-a făcut o listă cu 
mulți candidați, printre eram care 
fi guram și eu. În fi nal s-au ales trei 
candidați, dintre care FSN județean 
să aleagă în cadrul unei ședințe prin 
vot deschis, doi candidați, unul să 
ocupe funcția de primar și al doi-
lea de viceprimar. În urma votului 
eu am ieșit al doilea și am ajuns 
viceprimar, iar Bujor Bogdan, fost 
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director în Valea Jiului, primar. Ca 
viceprimar aveam responsabilitatea 
să coordonez economia și adminis-
trația județului Hunedoara. Am fost 
detașat de la centrala Mintia la nou 
înfi ințata primărie județeană, pen-
tru această funcție pe care am ocu- 
pat-o până în august 1990, când 
s-au înfi ințat prefecturile și consil-
iile județene care au preluat de la 
noi conducerea județului. În aprilie 
1990 s-au organizat la nivel național 
alegeri libere pentru primul parla-
ment democratic. La nivel județean 
alegerile s-au organizat de primăria 
județeană, iar ca viceprimar am fost 
implicat direct. La solicitarea unuia 
dintre prietenii mei din copilărie, 
prof. dr. Sigismund Duma, m-am 
înscris ca independent, la alegerile 
pentru parlament pe lista Mișcării 
Ecologiste din județul Hunedoara și 
am fost ales deputat începând cu 1 
mai 1990. În perioada mai – august 
1990, am funcționat atât ca depu-
tat, cât și viceprimar al Primăriei 

Județului Hunedoara. 
În Camera Deputaților, am fost 

ales șeful grupului parlamentar eco-
logist-social democrat. În decem-
brie 1990 s-a înfi ințat RENEL, având 
președinte pe prof. dr. ing. Aureliu 
Leca, vicepreședinte pe partea de 
producție transport și dis-
tribuție dr. ing. Victor Ro-
mert, vicepreședinte cu in-
vestițiile dr. ing. Gheorghe 
Milițescu, vicepreședin-
te pe partea nucleară ing. 
Ioan Bărbulescu. După 
schimbarea lui Romert în 
1991, mi s-a propus pre-
luarea funcției de vicepre-
ședinte RENEL cu probleme 
de producție, transport și 
distribuție, fi ind în paralel 
și parlamentar până în mai 
2002, când s-a votat noua 
constituție. Atunci m-am 

hotărât să mă retrag din Parlament 
și să rămân doar vicepreședinte RE-
NEL, renunțând la politică. De fapt, 
eram deputat independent pe lista 
Mișcării Ecologiste, nefi ind membru 
de partid. În martie 1993, când pro-
fesorul Leca și-a dat demisia, am fost 
solicitat de ministru 
Dumitru Popes-
cu, cu acceptul 
primului ministru 
Nicolae Văcăroiu 
să preiau funcția de 
Președinte Director 
general RENEL.

‒ Ați fost nu-
mit Președinte 
Director General 
la RENEL în anul 
1993, având în 
spate o solidă experiență în sec-
torul energetic și realizări de ca-
libru în domeniul termocentrale-
lor. Dacă ar fi  să dați bile albe și 
bile negre activității dumneav-

oastră din RENEL, cum le-
ați distribui? 

‒ Interesantă întrebare! 
(răspunde însă fără a sta pe 
gânduri). În calitate de vi-
cepreședintele al RENEL în-
tre 1991 – 1993, aș putea 
spune că bilele albe au fost 
următoarele: am condus di-
rect exploatarea SEN și nu 
au fost probleme de sigu-
ranță în funcționare sau de 
alimentare a consumatorilor 

cu energie electrică și termică. Tot 
atunci am coordonat și programul de 
modernizare a sectorului energetic, 
inclusiv a centralelor mari pe căr-
bune. De asemenea, împreună cu 
Tiberiu Câmpureanu, vicepreșed-
inte RENEL pe partea nucleară și cu 

Ion Rotaru, directorul Grupului En-
ergetic Nuclear de la RENEL, pe baza 
experienței mele pe parte nucleară 
dobândită la specializarea din Ger-
mania, am susținut în Parlament, 
fi ind încă membru al Camerei Dep-
utaților, reluarea programului nu-

clear și apro-
barea unui 
credit pentru 
cont inuarea 
lucrărilor la 
Unitatea 1 de 
la Cernavodă, 
p r o p u n e r e 
aprobată în 
unanimitate 
de parlament. 
Nu mă gân-
deam eu că, 
ulterior, din 

poziția de președinte director gen-
eral RENEL voi ajunge să urmăresc 
lucrările până la punerea în funcți-
une a Unității 1. Făceam periodic 
analize pe șantier, deoarece lu-
crarea era de mare importanță pen-
tru sistemul energetic și economia 
României.

Tot la bile albe aș trece nego-
cierea primului Contract Colec-
tiv de Muncă al RENEL. În calitate 
de președinte RENEL: obținerea 
aprobării în guvern și parlament a 
unui fond de dezvoltare de 15 %; 
aprobarea în guvern a primei strate-
gii energetice, realizată de institutele 
noastre de cercetare-proiectare; 
continuarea programului de mod-
ernizare și de investiții majore ale 
sectorului energetic. În calitate de 
președinte RENEL eram și președ-
intele CNR-CME, iar în 1994 am or-
ganizat, împreună cu IEMENERG, 
cea mai mare ediție a Conferințelor 
Naționale de Energie, CNE – 1994, 
cu peste 1200 de participanți din 

țară și vreo 300 de străni, la care 
am organizat și primul Forum Re-
gional al Energiei (FOREN) îm-
preună cu Klaus Brendow, co-
ordonator pentru Europa al CME 
și Jean Constantinescu, secre-
tar genersal CNR-CME. Asta aș 
trece-o la o mare bilă albă (râde 
molipsitor). 

La bile negre, ca președinte 
al RENEL, nu am fost sufi cient 
de receptiv și de fl exibil la reor-
ganizarea sistemului energetic, 
convingerea mea fi ind că RENEL 
trebuia să rămînă o instituție 
puternică precum EDF, că nu tre-
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buiau separate activitățile așa cum 
recomanda Banca Mondială, ci că 
trebuiau doar reduse dimensiunile 
acestora. Rezultatul a fost că am 
fost schimbat din funcție în 1995 
și înlocuit cu Victor Romert, 
după care a revenit dl. profesor 
Leca în funcția de președinte 
RENEL, care a organizat Comitetul 
de Strategie și Reformă a Secto-
rului Energetic, condus de Jean 
Constantinescu. Eu tot timpul 
am susținut că reforma sectorului 
energetic a fost gândită și reali-
zată greșit, că era greșit să separi 
partea termo de hidro, care nu ar 
duce la efecte pozitive, ceea ce se 
dovedește și astăzi.  

„Nu mai fac deloc 
politică și mă felicit pen-
tru asta!“

‒ De la RENEL ați plecat la 
Deva, nu-i așa?

‒ Da, în 1995 m-am întors la 
Deva, ca director general la centrala 
Mintia, funcție pe care am deținut-o 
până în 2005, apoi am trecut direc-
tor tehnic pentru doi an, până la 
pensionare. Între timp ajunsesem 
șeful Filialei Județene PSD Huned-
oara, fi ind o perioadă și prefectul ju-
dețului. Când la nivel național și ju-
dețean a venit guvernarea PNL-PD, 
adversarii mei politici, pentru că noi 
pierduserăm alegerile, m-au înlocuit 
din funcția de director general, PNL 
făcând o numire politică! Apoi, după 
doi ani, m-am pensionat. 

‒ Câți ani ați făcut politică și 
de ce ați părăsit-o?

‒ Am făcut politică la PSD din 
2002 până în 2008, când am renunț 
defi nitiv, pentru că am constatat 
că nu mă mai regăseam în politica 
făcută la momentul acela, lucru pe 
care l-am și declarat și în presa lo-
cală. Nici acum nu fac deloc politică 
și mă felicit pentru asta!

‒ Ați fost și cadru didac-
tic la trei universități. Când 
Dumnezeu găseați timp și pen-
tru învățămînt?

– Întorcîndu-mă în 1995 la Deva, 
rectorul Universității din Oradea, 
prof. dr. ing. Teodor Maghiar, și 
decanul Facultății de Energetică, 

prof. dr. ing. Ioan Felea, mi-au pro-
pus să dau examen de conferențiar, 
pe care l-am dat și l-am luat. După 

alți trei ani mi-am depus dosarul de 
profesor universitar. Am predat la 
Oradea aproape 20 de ani, până în 
2016, cursul de Bazele energeticii și 
conversia energetică, șase ani la Fa-
cultatea de Inginerie din Hunedoara, 
din cadrul Universității din Timișoara, 
la un curs de masterat pentru prob-
leme energetice, mai mulți ani pro-
fesor asociat la Universitatea din 
Petroșani, unde am 
predat, la Secția de 
energetică, cursurile 
de Partea electrică a 
centraleor și Piața de 
energie electrică. Timp 
de predare îmi găseam, 
pentru că în perioada în 
care lucram la Mintia, 
predam de obicei vineri 
după masă și sâmbăta 
sau cumulate mai 
multe zile. După pen-
sionarea de la Mintia, a 
fost mult mai ușor.

‒ Activitatea la 
SIER cum a început?

‒ În 1991, când eram propaspăt 
vicepreședinte la RENEL, a venit la 
mine la birou pr. dr. ing. Vasile Nițu, 
președintele de atunci al Societății 
Inginerilor Energeticieni din România 
(SIER) – înfi ințat cu un an în urmă –, 
însoțit de câțiva membri ai Colegiului 
Director: dna. Hermina Albert, 
dna. Anca Popescu, dl. Fănică 
Vatră, care mi-au propus să devin 
membru SIER și să accept funcția de 
Primvicepreședinte al acestei asocia-
ții profesionale. Inițial am declinat 
propunerea lor, spunîndu-le că pro-

fesorul Leca, președintele de atunci 
al RENEL, ar fi  fost mult mai indicat 
decât mine, dar la insistențele lor 

am acceptat și am început 
activitatea la SIER. După 
plecarea din țară, cam 
după un an, a profesorului 
Nițu, am preluat eu func-
ția de președinte intermar 
până la următoarele ale-
geri, când am fost ales ales 
președinte titular al asocia-
ției. Așa se face că, iată, 
conduc SIER de peste 25 de 
ani, iar în toamna trecută 
am primit un nou mandat 
de patru ani. Biroul Execu-
tiv SIER este același de la 
înfi ințare, cu mici modifi cări 
și de fapt întreaga activita-

te de conducere operativă o desfășor, 
împreună cu dl. Fănică Vatră și dna. 
Ana Poida și mergem înainte, deși 
este din ce în ce mai greu. Acum 12 
ani am solicitat ca SIER să fi e accep-
tat ca membru EUREL, după ce fuse-
sem recomandați de două organiza-
ții naționale din Ungaria și Polonia, 
cu care aveam colaborări. Structura 
de conducere a EUREL, care include 

organizații din 14 țări, este formată 
din președinte, vicepreședinte, co-
mitet executiv și adunarea genera-
lă. După câțiva ani am fost cooptat 
în comitetul executiv, apoi am fost 
ales președintele comitetului execu-
tiv timp de 2 ani, apoi vicepreședinte 
un an, apoi conform statutului un an 
președinte (2015 – 2016), iar acum 
sunt în continuare membru în Comi-
tetul Executiv. La SIER și la EUREL noi 
suntem ca într-o familie. De aseme-
nea, încurajăm și organizația de tine-
ret a SIER, care realizează activități 
interesante și frumoase, iar membrii 
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săi au câștigat de câteva ori, unul 
din primele trei locuri la competițiile 
internaționale oragnizate de EUREL 
pentru tinerii ingineri și studenți. 

‒ Se spune că cei născuți 
în ziua de 13 septembrie, cum 
sunteți dumneavoastră, își in-
vestesc întreaga energie pentru 
a avea succes în tot ceea ce fac, 
că au o putere de concentra-
re remarcabilă și o voință ieși-
tă din comun. Nicio piedică nu-i 
oprește din drumul lor spre suc-
ces. Vă recunoașteți în această 
descriere? 

‒ Interesant (râde). Eu știu că 
oamenii născuți în zodia Fecioară, 
așa ca mine, sunt niște luptători, 
care mai bine mor pe câmpul de 
bătălie decât să cedeze. Sunt 
născut într-o zi de 13, și, recunosc, 
mie mi-a adus întotdeauna noroc 
cifra 13. E adevărat că sunt foarte 
tenace și am o putere de muncă 
formidabilă, încât uneori mă mir și 
eu. Soția, medic fi ind, îmi spune un-
eori să mă mai opresc, pentru că eu și 
acum am foarte multe activități și 
uneori stau câte 7 – 8 ore la calcu-
lator și călătoresc foarte mult.

„Mi-e tare dor de locul unde, 
copil fi ind aveam grijă de vitele 
noastre”  

‒ V-ați născut și ați crescut în 
satul hunedorean, Cinciș. De ce 
vă este cel mai dor din copilăria 
dumneavoastră? 

‒ Am să vă blochez! (ochii i se lu-
minează și începe să râdă, ușor nos-
talgic). Știți de ce mi-e cel mai dor? 
De locul în care, copil fi ind, mergeam 
cu vitele. Se numea Poiana Mare, 
situată într-o zonă pitorească unde 
se separă Țara Hațegului de Ținutul 
Pădurenilor. Acolo părinții mei aveau 
un teren agricol și o colibă, un fel de 
grajd mare, făcut din bârne de lemn. 
Poiana asta era la distanță de circa 
2 km față de casa noastră din satul 
Cinciș situat pe malul râului Cerna, 
ce izvorîște din Munții Poiana Ruscă 
și se varsă în Mureș, trecând prin 
Hunedoara. De pe la 10 – 11 ani, 
trebuia să stau acolo toată vara ca 
să am grijă de vitele noastre: de 
obicei două vaci, doi viței pe care-i 
creșteam ca să-i vindem și doi 
cai cu care lucram cele cinci hect-

are de pământ (vorbește rar, cu o 
plăcere nestavilită). Era gospodăria 
unui țăran mijlocaș. Absolut toate 
vacanțele de vară, stăteam și dor-
meam acolo, în fân, deasupra vite-
lor. Sâmbătă seara veneam acasă și 
duminica eram liber. Lunea mă scu-
lau părinții la ora 5 dimineața, mer-
geam la colibă, dezlegam animalele 
și le dădeam drumul în pășune. 
La prânz le băgam înăuntru să nu 
le bată soarele, iar după-masa le 
dădeam din nou drumul pe câmp 
încă câteva ore. La prânz mulgeam 
vacile, puneam laptele în două vase 
din tablă smălțuită, îl duceam acasă 
și luam de mâncare pentru o zi. 
Făceam și o baie în râul Cerna. Un-
eori, îmi ajutam părinții și la muncile 
câmpului. Mai îmi este dor și de caii 
noștri, mai ales de unul dintre ei, de 
culoare maro-roșcat, o splendoare 
de cal. Când caii nu erau la lucru, 
îmi era mai ușor, pentru că mă aju-
tam cu ei: când duceam laptele 
acasă, legam cu o frânghie cele 
două vase cu lapte, le puneam pe 
coama calului, mă chinuiam să urc 
și eu pe cal și, așa, duceam acasă 
laptele cu calul. Când caii erau la 
muncă pe câmp, n-aveam încotro și 
duceam vasele cu lapte, mergînd pe 
jos cei doi kilometri. 

‒ Cum reușeați să țineți ani-
malele în frâu?

‒ Foarte simplu. Cailor le 
puneam niște piedici, iar ei erau 
cuminți și-și vedeau de treabă prin 
poiană. Vacile și vițeii pășteau libere 
împreună cu alte animale, iar eu 
trebuia să le păzesc să nu intre în 
grădinile oamenilor. În serile în care 
uneori îmi era urât să stau singur în 
coliba noastră, mergeam în apropi-
ere, unde se afl a un grup de colibe 
și unde locuiau oameni bătrîni, de 
60 – 80 de ani. Unul dintre ei dor-
mea într-o căsuță lângă coliba lui, 
iar eu dormean în coliba mare, dea-
supra animalelor, în fân învelit cu o 
pătură din lână. 

‒ Când ajungeați sâmbătă 
acasă ce făceați?

‒ Sâmbătă seara, mă zoream să 
ajung mai repede acasă, ca să prind 
filmul ce se proiecta direct pe zidul 
Căminului Cultural, unde se adu-
nau toți copiii grămadă. Duminică 
dimineață mergeam întotdeauna 

cu cineva din familie la biserică, iar 
pe la 10.30 când apăreau copiii la 
arena din sat, plecam să joc fotbal 
cu ei, până la prânz când veneam 
acasă pentru masa de dumunică în 
familie. Uneori, copiii din sat, care 
nu păzeau vitele, ca mine, veneau 
în cursul săptămînii la coliba noas-
tră din Poiana Mare, unde improvi-
zasem un teren de fotbal pe care 
jucam fotbal mai multe ore. În con-
cluzie, îmi este foarte dor de satul 
meu, de verile copilăriei mele, de 
caii și de animalele nostre (este 
vizibil emoționat). Dacă aș fi  avut 
astăzi o fotografi e de atunci, de la 
Poiana Mare, ai fi  foarte fericit, dar 
pe vremea aceea nu se prea făceau 
poze pe la noi. Tata era un renumit 
zidar, și vara construia case în satul 
nostru și în satele vecine. Sunt fi u 
de țărani și mă mândresc cu asta. 
Lucian Blaga spunea: „Veșnicia s-a 
născut la țară“ și avea foarte multă 
dreptate. Dar trebuie să te naști 
și să trăiești măcar o parte a vieții 
în sat, ca să înțelegi cu adevărat 
spusele lui Blaga. Despre satul nos-
tru, cu trecut daco-roman, scriu o 
carte: „Satul Cinciș și Valea Cernei“, 
care în curând va cunoaște lumina 
tiparului. 

‒ Mi-ar plăcea să citesc și eu 
cartea. Dar, când plecați lunea 
la coliba de la Poiana Mare, ce 
vă punea mama de mâncare în 
traistă?

‒ Întotdeauna îmi punea slănină, 
brînză și ouă. Asta era mâncarea de 
bază la țară. Mai mâncam și roșii, 
ardei, ceapă, castraveți, pe care le 
cultivam acolo, la colibă, într-o mică 
grădină de zarzavat. Când fratele și 
cumnata mea erau la cîmp, uneori 
însoțiți și de tata când nu construia, 
mergeam la prânz și eu acolo, unde 
mama aducea mâncare caldă pen-
tru toți. Deoarece la noi în casă 
erau multe ouă, smântână, brânză, 
mama făcea mereu plăcinte cu 
brânză sau uneori cu mere. Erau o 
grozăvie! 

‒ Acum ce vă place să mân-
cați?

‒ Cel mai mult îmi plac ciorbele 
țărănești și sarmalele făcute de soția 
mea, deși acum nu le mai face cu 
prea multă carne. Beau și o țuică 
înainte de masă, iar uneori beau cu 
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plăcere și un pahar cu vin sau de 
bere. Indiferent însă ce mănânc la 
primul sau la al doilea fel de mân-
care, dacă la fi nal am și o plăcintă 
țărănească cu brânză, făcută de 
soția mea, nu-mi mai trebuie nimic 
altceva (îi sclipesc ochii de plăcere).

‒ Vorbiți cu atîta plăcere de 
acele plăcinte, încât mi-ați făcut 
și mie poftă, mai ales că s-a 
înserat de când tot povestim noi 
aici și îmi este și foame! (râdem 
amîndoi). Școlile unde le-ați 
făcut?

– Școala primară am făcut-o în 
satul natal. Eu învățam foarte bine, 
eram premiant, iar învățătorul Mo-
ruzi, le spunea mereu părinților să 
mă dea mai departe la școală. Mai 
făceam și ștrengării, că doar eram 
copil. Clasele V – VII le-am făcut la 
școala din Teliuc, centrul comunei 
noastre, renumit centru minier, de 
unde se extrăgea minereu de fi er și 
care era la vreo 4 km distanță de 
casă, pe care-i parcurgeam pe jos, 
deci 8 km în total pe zi. Liceul l-am 
făcut la Hunedoara, iar pînă acolo 
mergeam zilnic cu bicicleta câte 16 
km (8 km, dus și 8 km, întors). Iarna 
mergeam la liceu cu mașina munci-
torilor. Plecam la 6 dimineața din sat 
și ajungeam la ora 7 la școală, cu 
oră mai devreme. 

‒ Când vrei să înveți, nu te 
împiedică nimeni și nimic. Când 
v-ați căsătorit ? 

‒ Aveam 31 de ani 
când m-am căsătorit. 
Soția mea este tot din 
zonă, ne cunoșteam 
din copilărie și ne-
am reîntâlnit după 
mulți ani. Ea lo-
cuia în Hunedoara, 
iar mama ei, care 
era din satul meu, 
iar ca fată s-a nu-
mit tot Vaida. Când 
ne-am căsătorit, ea 
terminase facultatea 
de medicină. A pro-
fesat la Târgu Jiu și 
Deva, în funcție de 
locul meu de muncă. 
Astăzi este pension-
ară. Avem doi copii, 
Anca, informatician 
la București și Mihai, 

inginer calculatoare automatizări 
la Timișoara. De la Anca avem doi 
nepoți, un băiat, Andrei, și o fetiță, 
Sofi a. Mihai, cu zece ani mai mic 
decât Anca, este necăsătorit.

‒ Copiii au crescut mai mult 
cu mama, nu-i așa?

‒ Da, din păcate, n-am 
participat la creșterea copiilor. 
Pe fetiță o vedeam foarte rar, 
doar când ajungeam eu pe 
acasă de la centrală. Băiatul 
s-a născut la 10 ani diferență, 
însă când avea doi ani, eu am 
mers la București, unde am 
stat cinci ani, iar când m-am 
întors acasă, Mihai a mers la 
școală în clasa I. Trebuie să 
recunosc, soția s-a ocupat 
de creșterea și de educarea 
copiilor, ca și de casă. Dar, să 
știți că niciodată nu mi-a re-
proșat acest lucru, pentru că 
a înțeles situația. 

‒ S-a întîmplat să 
aveți vreun moment de 
cumpănă în viață?

‒ Am avut foarte multe mo-
mente în care trebuia să iau rapid 
decizii foarte grele, care uneori mi-
au schimbat viața. Cred însă că cel 
mai greu mi-a fost când ni s-a in-
tentat procesul acela penal la defec-
tarea generatorului, noi fi ind de fapt 
nevinovați. Lucru demonstrat. Un 
asemena proces penal pe vremea 

comun i smu lu i 
era cumplit; nici 
prietenii nu mai 
voiau să te mai 
cunoască! Acela 
a fost momen-
tul în care am 
avut de depășit 
o cumpănă. Dar, 
slavă Domnu-
lui, în foarte 
scurt timp mi-
am revenit. Când 
m-a chemat Ion 
Dincă să mă 
întorc la Turceni, 
i-am spus că am 
proces penal, iar 
el mi-a răspus: 
„Știu, a fost o 
prostie, ne-am 
bătut joc de 
dumneata!“

‒ Deși ați muncit enorm, 
arătați foarte tânăr. Care este 
secretul tinereții dumneavoas-
tră?

‒ Este foarte important să fi m 
optimisti, deschiși și luptători, 
iar când apar momente grele să 
încercăm să le depășim. Ce-i drept, 

am muncit mult, dar să știți că nu 
munca te omoară neapărat! (râdem 
amândoi). Acum, mă pregătesc să 
merg o săptămână la schi în Austria. 
Băiatul îmi spune mereu: „Ai grijă 
să nu cazi“!, la care eu îi răspund: 
„Trebuie să schiez așa fel, încât în 
patru-cinci zile de schi, să nu cad ni-
ciodată“.

‒ Cum vedeți românii în 
aceste zile, în care unii protes-
tează pro, iar alții contra guver-
nului nou instalat?

‒ Am 71 de ani, am avut mulți 
ani funcții importante de conduce- 
re și am făcut și politică. Eu cred 
că trebuie să privim într-o singură 
direcție, spre viitorul națiunii noas-
tre. (vorbește rar și apăsat). Atunci 
când apar probleme în actul de 
conducere al guvernului, există căi 
democratice de rezolvare a lor, iar 
acestea se rezolvă în Parlament. 
Nu sunt de acord cu ceea ce se se 
întâmplă zilele astea în București 
și chiar în țară și nici cu faptul că 
poporul este manevrat și de o 
parte, și de alta. Greșeli s-au făcut 
de ambele părți, și de către guvern 
și de președenție, iar eu sunt con- 
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știent de treaba asta. Eu susțin că 
trebuie să ne unim și să ne vedem 
de treburile noastre grele, care nu 
sunt puține. Nu mai fac politică de-
mult, dar știu că în țara noastră 
oamenii o duc greu, pentru că sără-
cia este mare și orice conducător, 
orice demnitar al acetei țări, in-
diferent de care parte a baricadei 
este, dacă nu se ocupă în primul 
rând de soarta țării și a oamenilor, 
trebuie să plece. Din pacate, în ma-
joritatea cazurilor nu se întâmplă 
așa și totul se rezumă numai la un 
joc de interese. Și atunci de popor 
și de soarta țării cine se mai ocupă?

 
„Locul copilăriei mele 
– singurul lucru care 
contează“

‒ Iată, o întrebare pertinentă 
pe care ne-o punem mulți dintre 
noi. Revenind la preocupările 
dumneavoastră actuale, ce 
proiecte de perspectivă aveți?

‒ De câțiva ani buni scriu cu 
foarte mare plăcere. Sunt autor 
și coautor al multor cărți și a unui 
număr mare de articole tehnice, dar 
scriu și despre alte subiecte. Am 
scris despre Drăgan Munteanu, 
unul din marii doinitori ai Ardealu-
lui, care a plecat prematur dintre 
noi, la 47 de ani. Scriu despre satul 
meu natal și Valea Cernei. Am fi -
nalizat o carte, care va cunoște în 
scurt timp lumina tiparului: O viață 

în slujba națiunii și a Bisericii Or-
todoxe Române care se referă la 
legătura strânsă între istoria Tran-
silivaniei și a Bisericii Ortodoxe 
Române din Transilvania. Trebuie 
să nu uităm cât de greu a dus-o 
acest popor și câți români s-au sac-
rifi cat pentru țară. Trebuie să ne 
intereseze trecutul! Lucrez de mai 
mulți ani și la câteva proiecte mari, 
unele chiar în cadrul Academiei 
Române, cum este Istoria Energe- 
ticii Românești. Scriu dezinteresat, 
cu mare plăcere despre trecutul 
nostru, dar și despre prezent și vi-
itor, fi ind obligat să citesc, să mă 
documentez și îmi pune creierul la 
lucru. Este mare lucru să scrii de-
spre rădăcinile noastre. Originea 
mai aproapiată sau mai îndepăr-
tată a majorității dintre noi, este în 
satul românesc. Despre toate astea 
scriu cu plăcere, iar timpul zboară 
plăcut în felul acesta. 

Mi-am iubit și-mi iubesc țara, de 
aceea după specializarea de 3 ani 
în Germania, m-am întors acasă, și 
sunt mulțumit de cele aproape cinci 
deceni de activitate în domeniul en-
ergetic cu unele intercalări de ac-
tivități în politică și administrația de 
stat. Doresc să continui cu ajutorul 
lui Dumnezeu. 

Cioran, care trăia la Paris, 
spunea: „Aș da toate peisajele lumii 
pentru cel al copilăriei mele“1. (…) 
Singurul lucru care mă interesează 
e ulița copilăriei. Tot ce a urmat mi 
se pare inutil“2. „Coasta Boacii îmi 

apare mai limpede sub ochi decât 
Grădina Luxemburg, în care mă 
plimb în fi ecare zi“3 (Gabriel Liice-
anu. „Itinerariile unei vieți“: E. M. 
Cioran. Editura Humanitas, 2011 
[3]). Lui Cioran nimic nu putea să-i 
înlocuiască locurile satului natal și 
peisajele copilăriei sale. Dacă aș trăi 
azi la Paris sau în oricare altă parte 
a lumii, sunt sigur că eu aș spune 

așa: „Sigurele lucruri care contează 
sunt locurile copilăriei mele și Poi-
ana Mare“ !

Domnule președinte, m-ați 
emoționat teribil cu povești- 
le dumneavoastră de viață. 
Lucrând sub coordonarea 
dumneavoastră când erați 
președintele RENEL, am cuno-
scut atunci profesionistul și 
conducătorul extraordinar care 
erați. Astăzi am descoperit însă 
și un om pe care nu mi l-aș fi  
imaginat și nici nu știți câtă bu-
curie mi-a făcut acest interviu. 
Vă mulțumesc din sufl et pen-
tru timpul acordat, pentru dru-
mul special pe care l-ați făcut 
de la Deva la București ca să ne 
întîlnim astăzi și pentru OMUL 
special care sunteți. Vă doresc 
să aveți sănătate, viață lungă 
să scrieți cât mai mult pentru 
a înțelepți și pe alții cu știința 
dumneavoastră. Avem cu toții 
nevoie de astfel de oameni!

18 martie, 2017

Seniorii energiei
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Scrierea cărții despre Omul și 
Savantul Marius Sabin Peculea 
a însemnat pentru mine o imensă 
bucurie și, pot spune cu mâna pe 
inimă, fi ecare întâlnire a mea cu 
Domnul Profesor Marius Peculea am 
simțit-o ca pe un adevărat regal, 
afl at sub semnul grației divine. 

M-a condus permanent cu ele-
ganță și entuziasm prin lumea fas-
cinantă a profesiei sale dominată de 
cercetări și rezultate uneori inimagi-
nabile în domeniul științei și tehnicii, 
prin evenimente inedite din viața sa 
de familie, prin locuri exotice unde 
i-a învățat și pe alții secretul echi-
pamentelor românești pentru pro-
ducerea apei grele și, uneori, prin 
tainele sufl etului său mare și nobil.

În multele noastre întâlniri 
și convorbiri telefonice am reușit 
uneori chiar performanța rarisimă 
de a îmblânzi timpul și de a ni-l 
face prieten, permițându-i să se 
depene doar în funcție de starea 
noastră de moment: uneori năvalnic 
și nerăbdător, alteori chibzuit și 
ponderat, de cele mai multe ori 
calm, lent, înțelept, dar întotdeauna 
plin de momente din acelea de 
bine plenar, nu lipsite de emoții de 
nestăvilit, care te fac să simți că nu 
trăiești degeaba și să mulțumești 
divinității că ți le oferă în dar.

La întrebarea „De ce a fost scri-
să această carte“? ne răspunde în-
suși academicianul Marius Peculea 
în cuvântul său de început:

„De ce?“
În profesiunea mea, caracte-

rizată ca interfață între știință și 
tehnologie, mai exact între fi zică și 
inginerie, ori de câte ori am reușit 
să rezolv câte o problemă care con-
ținea și un procent de originalitate, 
am publicat, adică am scris. Până la 
urmă, lumea te cunoaște ca un re-
zultat al activității profesionale și nu 
pe tine ca un întreg.

Viața nu se rezumă doar la activi-
tatea profesională, în special la ceea 
ce ai scris, ci la ansamblul ei, descris 
de evoluția celor trei „opturi“:

muncă – recreație – refacere
sau altfel spus
efort – odihnă – somn
așa că o bună parte din viață ră-

mâne nescrisă.
Am observat că din cărțile pu-

blicate, cu o excepție „Apa grea“ 
(1984), s-au epuizat doar două: 
„Interfața între știință și 
tehnologie“ și „La umbra 
Uzinei G – un pirat po-
vestește“, cărți în care 
am descris experiența 
mea de viață, ceea ce 
mă face să cred că citi-
torul este interesat de 
viața autorului în între-
gul ei, nu numai de re-
alizările care au avut 
succes. Această a doua 
parte a descris incertitu-
dini, greutatea depășiri-
lor unor eșecuri inerente 
activității profesionale, 
stări și evenimente care 
au putut forma învăță-
minte pentru cititor și 
orientare în viață.

Aș fi  un ipocrit să nu 
recunosc că mă fl atea-
ză laudele cinstite sau 
onoarea unor diplome, 
pentru care le mulțu-
mesc donatorilor și care 
mi-au făcut multă plă-
cere, dar toate acestea 
nu trebuie să formeze un scop în 
sine, ci o apreciere a calității celui 
căruia i se adresează, iar în ulti-
ma vreme atențiile primite pot fi  
traduse de aforismul „când cineva 
își aduce aminte de tine, înseamnă 
că trăiești“. Pe om îl cunoști mai 
bine când îi știi viața de familie și 
ceea ce l-a impresionat mai mult 
din ceea ce a trăit.

Să scrii însă despre tine, am 
considerat întotdeauna ca fi ind lu-
crul cel mai greu, pentru că ori spui 
prea puțin, și-ți pare rău, ori spui 
prea mult și atunci te lauzi. 

De aceea am apelat la un „mo-
derator“, lăsâ ndu-l să mă conducă 

prin viață și căutând să afl e des-
pre mine ceea ce consideră că ar 
interesa pe cititor. Dacă a reușit, 
răspunsul îl vor da cititorii.

Îi mulțumesc doamnei Ella Ratcu 
pentru truda depusă, știindu-mă un 
interlocutor difi cil și pretențios, dar 
trebuie să recunosc faptul că mereu 

a fost o prezență plăcută, cu mul-
tă inițiativă și profesionism, ceea ce 
mă îndreptățește să-i port o caldă 
afecțiune.

Dacă cel care a citit cartea a 
fost mulțumit, atunci și noi, doam-
na Ratcu și cu mine suntem mul-
țumiți“.

Tot în cuvântul de început am 
încercat și eu să răspund întrebării 
„De ce?“ adresată de Domnia sa:

Pentru că...
Pentru că traversăm o perioadă 

în care reperele morale, culturale, 
științifi ce, etice, sociale și ideologice 
par a se fi  restrâns dureros de mult,
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Pentru că adevăratele valori 
sunt modeste și tăcute și este păcat 
să nu le descoperim lumii, 

Pentru că cei din generația 
noastră nu trebuie să uite, iar 
cei din generația viitoare tre-
buie să afl e,

Pentru cei care încă se în-
căpățânează să creadă că ide-
alul poate ucide indiferența și 
că entuziasmul poate distruge 
scepticismul,

Pentru că poate cineva 
acolo sus mă iubește și mi-a 
permis ca printre oamenii mi-
nunați, energeticieni marcanți 
ai țării noastre, să am privile-
giul nesperat de a-l întâlni și a-l 
cunoaște pe Omul special care 
este profesorul Marius Peculea, 

Pentru toate acestea și 
pentru încă multe alte motive 
pe care le veți descoperi citind 
cartea „OMUL Marius Peculea”, 
scrisă sub forma unor mărturi-
siri, i-am propus Domnului Profesor 
Marius Peculea să realizăm o serie 
de întâlniri și, în fața unei cești de 
ceai sau de cafea, să îmi permită să 

facem o incursiune în viața domniei 
sale, pentru ca cei interesați să 

descopere OMUL care merge mână în 
mână cu SAVANTUL Marius Peculea. 

Vă mulțumesc din sufl et, Dom-
nule Profesor Marius Peculea, pen-

tru că m-ați făcut părtașă la mo-
mente importante și unice din via-

ța și din cariera dumneavoastră. 
Pentru mine ați însemnat un inter-
locutor fascinant, un diamant care 
mi-a luminat cu strălucirea lui cele 
trei luni de grație în care am lucrat 
împreună și care, cu siguranță, va 
lumina și clipele cititorilor care se 
vor apleca peste rândurile scrise în 
această carte.”

*
*  *

Cartea „OMUL Marius Peculea 
– Înregistrarea unei mărturisiri“ 
este structurată în 10 capitole: 1. 
Familia; 2. Copilăria; 3. Anotimpul 
școlilor; 4. Universitatea; 5. Expe-
riența; 6. Institutul de Fizică Ato-
mică-IFA Cluj; 7. Râmnicu Vâlcea 
– Uzina G; 8. Academia; 9. Pensio-
nar; 10. În loc de sfârșit. 

Fiecare capitol cuprinde o serie 
de subcapitole, astfel încât cititorul 
să poată parcurge cu ușurință în-
treaga carte sau doar părțile care îl 
interesează în mod deosebit. 

Addenda de la fi nalul cărții cu-
prinde gânduri extrase din alocuți-
unile unor personalități din știință și 
tehnică, adresate la aniversările de 
70, 80 și 90 de ani ale academicia-
nului Marius Sabin Peculea.

Cartea poate fi  procurată de la Li-
brăria AGIR din București, sector 1, 
bd. Dacia nr. 26, tel. 021 319 49 45, 
e-mail: libraria@agir.ro

Elena Ratcu

Noutati editorialeˇ
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