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În urma avariei de sistem din 
vara anului 2003 din SUA, Congre-
sul American a cerut specialişti-
lor să propună unele măsuri care 
să ducă la evitarea repetării unor 
asemenea evenimente cu conse-
cinţe dramatice. Propunerile au 
devenit lege a siguranţei ener-
getice a SUA (ESA) în 2007, prin 
care s-a început un amplu program 
de modernizare digitală a Sisteme-
lor Energetice din SUA, eşalonat 
pentru următorii 25 de ani, denu-
mit generic „Smart Grid-Reţele 
inteligente“. Această lege a re-
prezentat un exemplu de voinţă 
politică remarcabilă, care a dina-
mizat întreaga economie, pornind 
de la oamenii de ştiinţă, educaţie, 
standardizare, industrie şi publi-
cul benefi ciar. Congresul a alocat 
un buget multianual, a instituit un 
mecanism de lucru şi de raportare 
anuală a realizărilor şi de recon-
fi rmare a alocărilor bugetare pen-
tru următorul an. După aproape 
10 ani se înregistrează progre-
se remarcabile în implementarea 
acestui concept. Piaţa energiei din 
SUA este funcţională, consumatorii 
având multiple opțiuni şi dialogând 
cu utilităţile. Pe ansamblul SUA 
contorizarea inteligentă face pro-
grese deosebite spre 50%, în unele 
state fi ind chiar 100% contorizate. 
Pieţele de energie au devenit func- 
ţionale, se adaptează dialogului 
şi nevoilor CONSUMATORILOR, 
atât în sprijinul lor cât şi al utili-
tăţilor care gradual îşi optimizează 
performanţele tehnico-economice. 
Iniţiativele tehnologice de tip ter-
mostat green button (butonul ver-
de) au câştigat teren spre clădiri 
inteligente. 

Conceptul a dus la dezvoltarea 
tehnologiilor IT&C-informatice şi 
de comunicaţii în domeniile Cloud, 
Big Data, Cyber Security, GIS (Geo-
grafi c Information System), care au 
atras alte inovări industriale, în alte 
industrii/domenii economice. 

Acordul COP 21 a adus noi 
provocări pentru mediu, mai ales 
în domeniul energiei, tehnologiile 
spaţiale digitale de monitorizare fi -
ind însoţite de senzoristică în insta-
laţiile de generare, care urmăresc 
reducerea noxelor şi a emisiilor care 
contribuie la încălzirea globală. De-

poluarea chimică şi termică a apelor 
a intrat într-o nouă etapă de calitate 
cu tehnologii digitale.

Casele şi electrocasnicele au 
devenit digitale, sunt conectate la 
internetul lucrurilor (IoT) și sunt 
gestionate energetic de procesoare 
comandate local sau de la distanţă, 
autoturismele sunt super digitaliza-
te, atât cele clasice, cât şi cele hibri-
de sau electrice, ele adaptându-se 
la conceptele energetice integrate 
de generare/stocare. 

Tehnologiile din zona transpor-
turilor suferă transformări funda-
mentale legate de efi cienţa energe-
tică, de schimbarea resurselor de la 
fosile spre electrice şi de creşterea 
siguranţei, prin introducerea infor-
matizării către vehiculele fără şofer. 

Digitalizarea a adus schimbări 
deosebite în agricultură şi zoo-
tehnie. Există azi utilaje agricole 
multifuncţionale, fără mecanizator, 
conduse de calculator (procesor), 
care culege informaţii din GIS, iri-
gă culturile din terenurile respective 
la rădăcină. Fermele digitale au de-
venit şi ele o realitate, în care pro-
cesele tehnologice su nt conduse cu 
proceduri şi senzoristică de ultima 
generaţie. 

Ameninţările teroriste, mi-
graţia şi alte fenomene sociale au 
impus noi agende cu noi tehnologii 
de prevenire şi combatere a teroris-
mului şi creştere a siguranţei cetăţe-
nilor.

Atât în SUA, cât şi la nivelul Uni-
unii Europene, s-au adoptat stan-
darde privind dezvoltarea zonelor 
urbane şi rurale, în concepte noi în 
acord cu aceste dezvoltări tehnolo-
gice. 

Au apărut noi abordări în dome-
niul sănătăţii, cu spitale digitale, în 
care se unifi că bazele de date privind 
evidenţa populaţiei cu cele ale casei 
de asigurări de sănătate şi inspec-
toratelor pentru situaţii de urgenţă 
(pompieri, SMURD şi ambulanță) în 
care totul este digital şi obiectiv. 

Nici Educaţia şi Cercetarea nu 
au fost lăsate deoparte, deoarece 
ele constituie fundația dezvoltării 
domeniilor economice. Educaţia şi 
pregătirea profesională permanentă 
pe tot parcursul au devenit compo-
nente esenţiale ale progresului spre 
civilizaţia durabilă.

Corelarea şi planifi carea in-
terdisciplinară a dezvoltării este 
o nouă provocare care impune noi 
modele de guvernanţă inteligentă 
SISTEMICĂ, pe care foarte puţine 
ţări sunt pregătite să le aplice. Stra-
tegiile şi politicile sunt deosebit de 
importante, dar cel mai important 
lucru este ca ele să fi e implemen-
tate „de pe hârtie în economie“. 
Investiţiile sunt elementul esenţial 
al dezvoltării durabile, iar vocaţia 
de a construi este esenţială pentru 
a garanta progresul şi dezvoltarea 
economică.

Uniunea Europeană a adoptat 
directive şi măsuri de implementa-
re a tehnologiilor digitale în viaţa 
cetăţenilor şi de transformare ra-
dicală a ţărilor membre. România 
are dreptul, dar şi obligaţia, de a se 
conforma, în acord cu statutul său de 
ţară membră a UE. 

Mediile virtuale, site-urile de 
socializare au schimbat viața noas-
tră a tuturor, au adus lucruri noi şi 
informaţii esenţiale, o comunicare facilă 
şi o altă viteză de propagare. 

Digitalizarea am văzut-o în ul-
tima TED Conference din aprilie, 
cu un mesaj înregistrat la Vatican 
cu Papa Francisc, care s-a adaptat 
schimbărilor tehnologice şi comuni-
că în mediul virtual!

Mediul politic din România 
trebuie să ia în considerare aceste 
schimbări tehnologice revoluţionare, 
punând accent pe creşterea profesi-
onalismului, depolitizare şi comba-
terea corupţiei în interesul cetăţe-
nilor care i-au ales şi care plătesc 
impozite şi taxe. 

Specialiştii din energie im-
plementează tehnologiile digitale 
având deja „insule SMART GRIDS“, 
astfel încât SEN să funcţioneze 
mai sigur, mai efi cient economic, 
cu parametri de calitate mai buni, 
în acord cu tendinţele mondiale în 
interesul consumatorilor care plă-
tesc facturile. Managementul pro-
fesional şi investiţiile în dezvolta-
rea SEN nu sunt simple lozinci în 
programele politice de guvernare, 
ci ele trebuie să devină o realitate 
concretă şi practică în viaţa de zi 
cu zi. 

„EPPUR SI MUOVE – Şi totuşi 
se mişcă“… spunea Galileo Galilei în 
faţa verdictului Inchiziţiei… n

Editorial

Digitalizarea – realitate sau oportunitate?!
Ing. Călin Vilt, consilier ştiinţifi c CNR-CME  
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Problemele geopolitice asociate 
sectorului energetic – agravate deja 
de necesitatea urgentă de a aplana 
efectele schimbărilor climatice și de 
„corelația dintre energie și resurse-
le de apă“, nu au fost niciodată atât 
de complexe și de persistente ca în 
prezent. Aceste probleme se regă-
sesc în centrul preocupărilor Con-
siliului Atlantic al Statelor Unite – o 
organizație neguvernamen-
tală înfi ințată în SUA în tim-
pul mandatului președintelui 
John F. Kennedy, cu scopul 
de a se concentra pe relațiile 
transatlantice, care, în timp, 
au dobândit o dimensiune 
globală. World Energy Fo-
cus a discutat cu două dintre 
personalitățile marcante în 
sectorul energetic din cadrul 
Consiliului. 

În perioada 2012 – 2014, 
Richard L. Morningstar – di-
rector fondator și președinte 
al Centrului Global al Energiei 
din cadrul Consiliului Atlantic 
al Statelor Unite, a deținut 
funcția de ambasador al SUA 
în Republica Azerbaidjan, situată 
în Asia Centrală, după ce, anterior 
perioadei menționate, a fost repre-
zentantul special în regiunea eu-
rasiatică al secretarului de stat pe 
probleme de energie. De profesie 
avocat, a ocupat în decursul timpu-
lui mai multe funcții de conducere 
în domeniul diplomației, pe baza 
cărora a devenit expert în pro-
blemele cu care se confruntă fos-
ta Uniune Sovietică, Asia Centrală 
și Uniunea Europeană, în sectorul 
energetic. 

Colegul domnului Morningstar, 
David Koranyi, este coordonatorul 
Inițiativei pentru viitorul sectorului 
energetic din Eurasia, o inițiativă de-
rulată de Consiliul Atlantic al Statelor 
Unite. Dl. Koranyi a fost consilier pe 
probleme de siguranță națională în 
Ungaria și este expert în geopolitica 
energiei și în politica externă și ener-
getică a Europei și SUA. 

Care sunt principalele provo-
cări geopolitice cu care se con-
fruntă omenirea în prezent?

David Koranyi (DK): Una din-
tre provocări este reprezentată de 
confl ictele determinate de schimbă-
rile climatice și de migrația rezultată 
în urma acestora. Siria este deseori 
prezentată ca exemplu în contextul 
fenomenelor generate de schimbări-
le climatice, printre care se numără: 
secetă, creșterea bruscă a prețuri-
lor la alimente, revolte și proteste 

iminente, urmate de război civil. Din 
multe puncte de vedere, în Europa, 
starea confl ictuală și tensiunile uria-
șe exercitate de migrație reprezintă 
deja un rezultat indirect al schimbă-
rilor climatice. Mă aștept ca aceste 
manifestări să se intensifi ce în viitor, 
mai ales în situația în care eforturile 
de aplanare a schimbărilor climati-
ce nu vor repurta succes. Cea de-a 

doua provocare 
este reprezenta-
tă de nivelul de 
stabilitate al țări-
lor producătoare 
de energie, care 
depind în foarte 
mare măsură de 
veniturile obținu-
te în urma utiliză-
rii combustibililor 
fosili. Conform 
unora dintre pre-
viziunile caracte-
rizate de un opti-
mism sporit, este 
posibil ca gradul 
de penetrare pe 
piața a vehicule-

lor electrice să fi e mult mai ridicat 
până la jumătatea anilor 2020, sau 
chiar până la începutul anilor 2020, 
comparativ cu așteptările multora. 
Prin urmare, s-ar putea înregistra 
o discrepanță imensă între nivelul 
previzionat și nivelul efectiv al ce-
rerii de petrol. Sunt deja vizibile 
presiunile enorme exercitate asupra 
anumitor țări producătoare, precum 
Venezuela și Nigeria. Ce se va în-
tâmpla în următoarea decadă în 
cazul în care cererea de petrol va 
continua să se reducă, iar prețurile 

Politici energetice

*) Preluare din World Energy Focus Annual 2016, pag. 51 – 53

CONSECINȚELE SUMBRE ALE NEANGAJĂRII 
ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Interviu realizat de jurnalistul Alex Forbes cu reprezentanții Consiliului Atlantic 
al Statelor Unite ale Americii*

Potrivit opiniilor exprimate de 
Richard L. Morningstar, în calitate 
de director fondator și președin-
te al Centrului Global al Energi-
ei și de David Koranyi, în calitate 
de coordonator al inițiativei pen-
tru viitorul sectorului energetic 
din Eurasia, consecințele aferente 
neîndeplinirii obiectivelor stabilite 

cu privire la schimbările climati-
ce se materializează în migrație 
masivă, în posibilitatea izbucnirii 
unor războaie pentru resurse și 
într-o „continuare a procesului de 
dezintegrare a ordinii mondiale“. 
Ambele organizații mai sus menți-
onate fac parte din Consiliul Atlan-
tic al Statelor Unite, o organizație 

cu sediul în Washington DC, creată 
cu scopul de a acționa ca un grup 
de refl ecție destinat dezbaterilor 
geopolitice și acțiunilor diplomati-
ce. Morningstar și Koranyi consta-
tă că tranziția energetică necesa-
ră este în curs de realizare, însă 
avertizează că „orizontul de timp 
este extrem de scurt“.

Taifunul Haiyan lovește Filipine. Foto: Asia Development Bank 
(Banca de Dezvoltare a Asiei)
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scăzute vor reprezenta noua stare 
de normalitate a viitorului apropiat? 
Cum va afecta această situație sta-
bilitatea la nivel regional și mondial? 

Richard L. Morningstar (RLM): 
Aș include Rusia în acest context – 
pentru că, să ne gândim, ce se va 
întâmpla dacă Rusia se va confrunta, 
în viitor, cu prețuri de 20$ sau 25$/
baril de petrol? Nu spun că acest lu-
cru se va întâmpla în mod cert – însă, 
dacă avem în vedere o revoluție teh-
nologică în sectorul transporturilor, 
această posibilitate există. Cu privire 
la schimbările climatice, aș adăuga 
faptul că între schimbările climatice, 
geopolitică și securitatea mondială 
există o legătură directă. 

Conform afi rmațiilor amân-
durora, este probabil ca neîn-
deplinirea obiectivelor stabilite 
cu privire la schimbările clima-
tice să se materializeze într-un 
fenomen de migrație în masă și 
în posibilitatea izbucnirii unor 
războaie pentru resurse. Cât de 
îngrijorată ar trebui să fi e popu-
lația?

DK: Foarte. Permiteți-mi să 
adaug o a treia provocare, pe lângă 
cele două de mai sus. Ordinea in-
ternațională liberală, așa cum a fost 
aceasta instituită după cel de-al Doi-
lea Război Mondial, se afl ă deja sub 
asediul mai multor jucători, iar cei 
doi piloni esențiali ai săi, și anume 
Uniunea Europeană și Statele Unite, 
se luptă cu tensiuni interne care iau 
forma populismului și naționalismu-
lui de tip insurgent. Donald Trump 
[candidatul republican la președinția 
Statelor Unite la alegerile următoare] 
reprezintă expresia acestei provocări 
– o provocare provenită din interior. 
Dacă eforturile realizate la nivel inter-
național pentru aplanarea schimbări-
lor climatice nu vor repurta succes, 
atunci efectul va consta în continua-
rea procesului de dezintegrare a or-
dinii mondiale – și vom avea o lume 
în care țările sunt mai introspective, 
unde instituțiile multilaterale sunt ca-
racterizate de un grad sporit de dis-
funcționalitate, în care cooperarea 
internațională pentru protejarea pa-
trimoniului mondial comun va fi  mai 
difi cilă, o lume caracterizată de lipsă 
de încredere – atât în relația dintre 
țări, dar și în relația dintre majorita-
tea actorilor relevanți. 

RLM: Coordonarea este esen- 
țială și va dobândi o importanță și 
mai mare în contextul sprijinului pe 
care țările dezvoltate trebuie să îl 
ofere țărilor mai puțin dezvoltate și 
celor în curs de dezvoltare, pentru 
ca acestea să își poată îndeplini obi-
ectivele. Proiectul Mission Innovati-
on (Misiunea pentru Inovare) inițiat 
de Secretarul Moniz este, de ase-
menea, foarte important – în cadrul 
acestei initiative, țările sunt aduse 
laolaltă, alocă fonduri semnifi cative 
pentru cercetare și realizează ac-
țiuni concertate pentru realizarea 
de proiecte privind noi tehnologii, 
întrucat aceasta este modalitatea 
care, în fi nal, reprezintă cea mai 
bună șansă de a genera o schimba-
re a „regulilor jocului“. 

Imaginea pe care ați descri-
s-o este destul de sumbră. Care 
ar fi  nivelul de optimism pe care 
ni-l poate conferi Acordul inter-
național semnat la Paris în de-
cembrie 2016? 

DK: Sunt încă optimist că vom 
reuși. Însă orizontul de timp în care 
trebuie să acționăm este extrem de 
scurt. Dacă vă uitați la termenele 
aplicate în cazul tranzițiilor energe-
tice anterioare, veți realiza de cât de 
puțin timp dispunem. Cu siguran-
ță tranziția se va realiza – însă se 
va realiza sufi cient de rapid pentru 
a preveni consecințele catastrofale 
ale schimbărilor climatice? Dacă ne 
uităm la termenele aplicate în cazul 
tranzițiilor energetice anterioare, de 
o parte, și la „ceasul“ schimbărilor 
climatice, de cealaltă parte, conclu-
zia este că va trebui să facem mult 
mai mult decât s-a stabilit la Paris. 

Politica OPEC – afl ată sub 
coordonarea Arabiei Saudite – 
se axează în mai mare măsură 
pe lupta pentru cota de piață, 
mai degrabă decât pe menține-
rea prețului, iar această situație 
a dus la prăbușirea prețurilor la 
petrol, cu impact major asupra 
producătorilor și consumatori-
lor – așa cum s-a întâmplat, de 
exemplu, în cazul Venezuelei și 
Nigeriei. Într-o eră caracterizată 
de abundența ofertei, datorită re-
voluției petrolului de șist care se 
înregistrează în America de Nord, 
OPEC mai prezintă relevanță?  

DK: Infl uența exercitată de 
OPEC asupra piețelor globale și asu-
pra modului de stabilire a prețurilor 
la nivel mondial s-a diminuat și va 
continua să scadă și mai mult. Nu 
văd cum ar putea fi  restabilită uni-
tatea internă în cadrul OPEC, iar, în 
opinia mea, decizia Arabiei Saudite 
de a-și menține nivelul producției 
și de a apăra cota de piață s-a ba-
zat, din punctul de vedere al cotei 
de piață, pe experiențele negative 
din trecut, când, deși s-a agreat 
asupra unor reduceri a cotelor de 
piață, nicio altă țară nu a respectat 
reducerile agreate. Și, bineînțeles, 
decizia a avut în vedere și reveni-
rea Iranului pe piață. 

SUA a făcut progrese semni-
fi cative, fi ind pe cale să devină 
un exportator important de GNL 
– și, mai important, un furnizor 
de GNL caracterizat de o fl exibi-
litate sporită din punct de vede-
re comercial. În acest context, și 
având în vedere concurența din-
tre GLN și exporturile realizate 
prin conductele de gaze rusești, 
se va transforma Europa într-un 
teren de luptă pentru gaze?

RLM: Elementul esențial este 
dat de disponibilitatea exporturilor 
americane de GNL. Simplul fapt că 
GNL poate fi  deja transportat către 
Europa și către alte părți ale lumii a 
generat deja un impact imens asu-
pra concurenței. Iar simplul fapt că 
în Europa este posibilă alimentarea 
cu GNL, a făcut ca  Rusia să scadă 
prețurile la gaz. Există și o istorioară 
faimoasă legată de faptul că, atunci 
când a fost pus în funcțiune termi-
nalul de GNL din orașul Klaipeda, 
în Lituania, Rusia a revenit și și-a 
renegociat prețurile. Iar acest lucru 
este foarte important din perspecti-
va consumatorului, a disponibilității 
și a diversifi cării. 

DK: Urmează ca GNL să acțione-
ze ca un plafon tarifar pentru gazele 
rusești distribuite în Europa. Aceas-
tă situație obligă deja furnizorii din 
Rusia să își regândească strategia 
în totalitate – poate în sensul tran-
ziției dinspre o strategie axată pe 
maximizarea profi tului, către o stra-
tegie axată  pe volumul producției. 
De asemenea, situația poate genera 
schimbări pe piața internă a Rusiei, 
liberalizarea pieței și, posibil, pierde-
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rea de către Gazprom a poziției de 
monopol la capitolul export, ceea ce 
ar putea conduce în cele din urmă 
la declinul acestei companii față de 
poziția pe care o ocupă în prezent. 
Însă disponibilitatea infrastructurii 
în Europa Centrală și de Est este ca-
racterizată de o serie de defi ciențe. 
Uniunii Europene îi revine o sarcină 
importantă, respectiv aceea de a fi -
naliza interconectările, pentru a se 
asigura că piețele europene  sunt ac-
cesibile pentru GNL. 

Domnule ambasador Mor-
ningstar, ați scris recent despre 
„Plusurile și minusurile Nord 
Stream 2“ – noua conductă care 
ar urma să aducă gaze din Rusia 
către Europa. Având în vedere 
caracterul abundent al surselor 
de alimentare cu gaze, care par 
a fi  sufi ciente pentru a satura 
piața până la începutul anilor 
2020, și faptul că Europa este 
considerată ca o „piață de ulti-
mă instanță“ pentru GNL, este 
acest moment prielnic pentru o 
astfel de investiție? 

RLM: Nu, din mai multe con-
siderente. Se pune întrebarea, la 
modul cel mai serios, dacă exis-
tă o necesitate de ordin comercial 
pentru conducta Nord Stream 2. O 
parte dintre adepții acestei investiții 
au afi rmat că producția de gaze în 
Europa urmează să scadă, pe fondul 
unei creșteri a cererii, prin urmare 
ar fi  important să dispunem de ace-
astă sursă. Aș argumenta că există 
multe surse care ar putea răspunde 
unei astfel de necesități. Mai exis-
tă și alte motive pentru care Nord 
Stream 2 ar putea fi  o greșeală. 
Această conductă nu ar sprijini Eu-
ropa în procesul de diversifi care a 
furnizorilor, ar genera un efect ne-

gativ asupra Ucrainei prin posibi-
la eliminare a taxelor de tranzit în 
valoare de 2 miliarde $ anual și ar 
putea determina scumpirea gazelor 
redirecționate către Europa Centra-
lă și de Est prin fl uxuri inverse de 
gaz. Există de asemenea și o di-
mensiune geopolitică asociată unei 
astfel de situații. Aprobarea conduc-
tei Nord Stream 2, atâta timp cât 
Rusia ocupă Crimeea și este activă 
în Ucraina de Est, ar transmite un 
semnal extrem de negativ. Un sem-
nal care ar evidenția „fragilitate“ la 
nivel european. 

Care sunt perspectivele de 
dezvoltare ale Coridorului Sudic 
prin care se realizează transpor-
tul gazelor către Europa dinspre 
Asia Centrală și, probabil, din-
spre Iran? 

RLM: În prezent, Coridorul Su-
dic este important, însă nu va ge-
nera un efect semnifi cativ asupra 
Europei. Prin actualul proiect Shah 
Deniz se vor asigura 6 miliarde m3  
de gaze pentru Turcia și 10 miliarde 
m3 de gaze pentru Europa. Așadar, 
dacă privim spre viitor, ce s-ar pu-
tea adăuga la Coridorul Sudic? Nu 
cred că este probabil ca, în viitorul 
apropiat, gazul turkmen să devină 
o componentă a Coridorului Sudic. 
În Azerbaidjan există oportunități 
de creștere a producției, iar ace-
astă creștere ar putea să contri-
buie semnifi cativ la cantitatea de 
gaze necesară până la mijlocul 
anilor 2020. Să sperăm că, la un 
moment dat, gazele din Kurdistan 
și din regiunea estică a Mării Me-
diterane vor deveni parte din Co-
ridorul Sudic. În ceea ce privește 
Iranul, prioritățile de prim rang ale 
țării vizează alte aspecte, precum 
cererea de gaz pe plan intern, ne-

voile manifestate la nivel regional 
și posibilitatea de a exporta GNL. 

Care va fi  impactul gene-
rat de rezultatul alegerilor din 
SUA asupra evoluției sectorului 
energetic mondial?

DK: Permiteți-mi să fi u direct. 
Ca și în multe alte privințe, alege-
rea lui Donald Trump ca președin-
te al SUA ar fi  catastrofală pe plan 
energetic și în contextul schimbări-
lor climatice. Un astfel de rezultat al 
alegerilor ar periclita în mod sem-
nifi cativ leadership-ul moral și po-
ziția Statelor Unite la nivel mondial. 
Alegerea dnei Clinton ar deschide 
perspective foarte interesante, în 
funcție de confi gurația  politică a 
Congresului. De această confi gura-
ție va depinde atât măsura în care 
doamna Clinton va putea încuraja 
formularea unei politici mai robus-
te a SUA în domeniul schimbărilor 
climatice, cât și sprijinul de care va 
putea benefi cia – chiar pe baza unui 
acord încheiat între ambele partide 
– în cadrul Congresului. Cea de-a 
doua variantă ar putea să pară ire-
ală și exagerată în acest moment, 
însă există o serie de discuții de cu-
lise încurajatoare, atât în interiorul 
Partidului Republican, dar și în gru-
puri apropiate acestuia, cu privire la 
aplicarea unei abordări direcționate 
către viitor în domeniul schimbărilor 
climatice. În mediul de afaceri apro-
piat Partidului Republican se ma-
nifestă o recunoaștere din ce în ce 
mai mare a faptului că poziția adop-
tată în prezent va fi  nu doar vulne-
rabilă din punct de vedere științifi c, 
dar și nocivă din punct de vedere 
politic, dacă avem în vedere modul 
în care opinia publică americană își 
reprofi lează percepția cu privire la 
schimbările climatice. n 
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Renunțarea treptată la petrol va 
genera benefi cii multiple la nivelul 
economiei globale, au declarat Amy 
Myers Jaffe – directorul executiv al 
Departamentului pentru energie și 
sustenabilitate din cadrul Institutu-
lui de Studii în Domeniul Transpor-
turilor UC Davis, și Jeroen van der 
Veer – fost director general execu-
tiv al companiei Royal Dutch Shell. 
Potrivit afi rmațiilor celor doi, dimi-
nuarea rolului jucat de petrol s-ar 
traduce prin creșterea gradului de 
stabilitate a piețelor și prin redu-
cerea nivelului de subvenționare a 
prețurilor – proces atât de costisitor. 
Autorii articolului, ambii deținând 
calitatea de membru în cadrul nou-
lui Consiliu pentru Agenda Globală a 
Viitorului Petrolului și Gazelor, par-
te a Forumului Economic Mondial, 
îndeamnă companiile de petrol și 
gaze să analizeze modul în care pot 
dezvolta surse profi tabile de energie 
alternativă, subliniind totodată fap-
tul că un astfel de demers va presu-
pune „o schimbare de mentalitate în 
rândul investitorilor“. 

Încă de la prima revoluție indus-
trială, petrolul și gazele au jucat un 
rol crucial în domeniul transformă-
rii economice și mobilității. Însă, în 
momentul de față, având în vedere 
perspectiva conform căreia econo-
miile importante – precum cele ale 
Statelor Unite, Chinei și țărilor euro-
pene – vor încerca să renunțe la uti-
lizarea petrolului, producătorii încep 
să realizeze că, în viitor, valoarea 
rezervelor de petrol din subteran 
de care dispun – denumite uneori 
„aurul negru“ – ar putea să scadă, 
comparativ cu valoarea pe care o au 
aceste rezerve în prezent. 

Dintre cele patru scenarii care 
vizează viitorului industriei, așa cu 
sunt acestea schițate într-un nou 
set de „Cărți Albe“ formulate în ca-
drul Agendei Globale privind viitorul 
petrolului și gazelor, trei iau în con-
siderare segmentul mai sus men-

ționat. Factori precum progresul 
tehnologic, scăderea prețului la ba-
teriile care alimentează vehiculele 
electrice, și presiunea pentru ener-
gii mai curate, exercitată în urma 
implementării Conferinței COP21, ar 
putea să conducă la o scădere a uti-
lizării petrolului, la mai puțin de 80 
milioane de barili pe zi până în anul 
2040 – o scădere cu 15% compara-
tiv cu nivelul actual. 

Prin urmare, care ar fi  efectele 
unui viitor caracterizat de prăbuși-
rea cererii, asupra industriei de pe-
trol și gaze?

Efectele își fac deja 
simțită prezența   
Incertitudinea cu privire la con-

tinuarea sau nu a creșterii cererii 
de petrol afectează deja strategiile 
elaborate de companiile de petrol 
și gaze. Pe parcursul anilor 2000 și 
până anul trecut, pe fondul crește-
rii exponențiale a cererii de-a lun-
gul timpului, Organizația Țărilor 
Exportatoare de Petrol (OPEC), ale 
cărei politici infl uențează producția 
și prețul petrolului la nivel mondial, 
a acționat pe baza unei strategii  
axate pe maximizarea veniturilor, 
considerând că resursele de petrol, 
datorită caracterului lor limitat, ar 
fi  mai valoroase în subteran decât 
pe piață. Companiile petroliere s-au 
raliat, la rândul lor, la această pers- 
pectivă globală, prin aplicarea unui 
model comercial prin care s-au ma-
ximizat operațiunile privind inclu-
derea a cât mai multor rezerve cu 
putință în bilanțurile companiei și 
stocarea resurselor valoroase. 

Însă acum, odată cu noile ten-
dințe dezbătute în cadrul unei noi 
Cărți Albe, producătorii au început 
să realizeze că petrolul din subte-
ran ar putea fi  în curând mai puțin 
valoros decât petrolul produs și co-
mercializat în următorii ani. Această 
transformare radicală a perspecti-
velor generează schimbări în mediul 

de acțiune aferent viitoarei industrii 
de petrol și gaze. 

O lume post-petrolieră: 
situația nu este chiar atât 
de sumbră 
Țări precum Arabia Saudită, 

care dispun de rezerve semnifi cati-
ve, la cost scăzut, își reconsideră la 
momentul de față strategiile și vor 
trebui să se gândească de două ori 
înainte de a întârzia producția sau 
de a-și suplimenta rezervele – în ca-
zul în care nu pot transpune respec-
tivele rezerve în valoare monetară, 
pe termen lung. Arabia Saudită, 
spre exemplu, a anunțat de curând 
înfi ințarea unui mega fond suveran 
de dezvoltare de 2 trilioane USD, 
fi nanțat din vânzarea activelor fi xe 
din industria petrolieră, cu scopul de 
a se pregăti pentru o epocă în care 
petrolul nu va mai domina economia 
globală. 

Nivelul scăzut al veniturilor care 
ar putea fi  obținute prin exploatarea 
rezervelor de petrol rămase ar pu-
tea avea un impact negativ asupra 
veniturile naționale ale multor țări 
pentru care petrolul a reprezentat 
elementul de bază al creșterii eco-
nomice. Aceste țări se vor confrun-
ta cu cerințe imperative în sensul 
unei reforme economice, cu riscul 
creșterii incapacității de plată a da-
toriilor suverane. 

Însă, pentru majoritatea popu-
lației lumii, transformările structura-
le asociate viitoarelor perspective în 
industria petrolului și gazelor, repre-
zintă o oportunitate. În cazul în care 
economia globală nu va mai fi  un uti-
lizator atât de intensiv al petrolului, 
atunci vor dispărea situații care au 
afectat piețele fi nanciare zeci de ani la 
rând, precum vulnerabilitatea la per-
turbări în aprovizionare și la creșteri 
bruște ale prețurilor („prețuri-șoc“), 
ceea ce ar putea genera consecințe 
geopolitice pozitive. Mai mult, unele 
țări s-au „îngropat“ sub povara presi-

Ce se va întâmpla când cererea de petrol va atinge 
nivelul maxim?
Articol de Amy Myers Jaffe și Jeroen van der Veer, membri ai Consiliului pentru Agenda 
Globală a Viitorului Petrolului și Gazelor, parte a Forumului Economic Mondial*

*) Preluare din World Energy Focus Annual 2016
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unii exercitate de subvențiile pentru 
combustibil acordate populației, afl a-
tă în continuă creștere. 

Potrivit datelor prezentate de 
Fondul Monetar Internațional (la 

http:bit.ly/1CUnYDw), în 2015 au 
fost acordate subvenții pentru com-
bustibili în valoare de 5,3 trilioane 
USD – aproximativ 6,5% din PIB-ul 
global. Această povară ar putea fi  
eliminată prin prețuri mai scăzute la 
petrol și printr-o gamă mai largă de 
opțiuni de combustibili, ceea ce ar 
asigura totodată  premisele unor fl uc-
tuații de preț mai reduse pentru orice 
bun de larg consum. 

Menținerea unui mediu 
concurențial, într-o 
industrie în schimbare
În cele din urmă, jucătorii care 

vor continua să acționeze pe baze 
concurențiale în industria petrolului 
și gazelor, vor trebui să realizeze o 
analiză pentru a vedea dacă, din 
perspectiva acționarilor, ar fi  mai 
rentabilă utilizarea unor surse profi -
tabile de energie, cu emisii scăzute 

de carbon, ca și completare, și, în 
fi nal, ca înlocuitor pentru veniturile 
obținute din petrol și gaze, cu sco-
pul specifi c de a-și menține cota de 
piață în sectorul energiei electrice. 

Acest demers va presupune o 
schimbare de mentalitate în rândul  
investitorilor din industria de petrol 
și gaze. Pentru a pune bazele ne-
cesare asigurării acestei completări, 
într-o manieră fl exibilă, ca alterna-
tivă la activitățile tradiționale reali-
zate în industria de petrol și gaze, 
această industrie poate identifi ca 

noi oportunități, prin abordarea pro-
vocărilor de ordin tehnologic asocia-
te cu diferitele segmente ale sec-
torului energiei din surse regene-
rabile, precum și prin evidențierea 

modului în care operatorii 
din industrie pot construi 
combinații efi ciente care 
să includă soluții pentru 
stocarea energiei la sca-
ră largă și soluții pentru 
transportul energiei, în-
tr-o lume caracterizată 
de o multitudine de surse 
regenerabile de energie. 

Actorii din industrie 
pot benefi cia de partene-
riate în domeniul tehno-
logiilor de tip „fl ex-fuel“ 
(care asigură fl exibilitate 
în utilizarea combustibi-
lului), prin care se facili-
tează procesul de tranzi-
tare a infrastructurii și se 
îmbunătățește reziliența 
actorilor față de tarifele 
percepute pentru emisiile 
de carbon, prin realizarea 
de activități efi ciente în 
ceea ce privește emisiile 
de carbon în producția de 
energie destinată utiliza-

torului fi nal, dar și prin colaborări cu 
producătorii de autovehicule și cu 
fi rmele care furnizează servicii de 
mobilitate. Astfel de reacții vor spori 
gradul de atractivitate al industriei 
în rândul clienților și investitorilor, 
și, cel mai important, vor promova 
o tranziție energetică constantă, pe 
termen lung. n

Amy Myers Jaffe este un expert recunoscut în domenii precum 
politica energetică globală, riscuri de tip geopolitic, energie și sustenabi-
litate. Domnia sa ocupă funcția de director executiv al Departamentului 
pentru energie și sustenabilitate din cadrul Institutului de Studii în Do-
meniul Transporturilor UC Davis, fi ind și conferențiar în cadrul Graduate 
School of Management (Școala de studii postuniversitare de manage-
ment). În perioada 2004 – 2009, Jeroen van der Veer a fost direc-
torul general executiv al companiei Royal Dutch Shell iar apoi, până în 
anul 2013, a deținut funcția de director fără funcție executivă în cadrul 
aceleiași organizații. În prezent, Jeroen van der Veer este președintele 
Comisiilor de Cenzori care controlează activitatea Băncii ING și a com-
paniei Royal Philips Electronics și membru în Consiliul de Administrație 
al companiei Statoil.
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 „NE ASUMĂM ROLUL DE LIDER ÎN REDUCEREA 
EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ“
Interviu cu Hwan-Eik Cho, președintele și directorul general executiv 

al întreprinderii KEPCO*

Pentru KEPCO, un gigant inte-
grat pe verticală, care înglobează 
întregul lanț de aprovizionare, de 
la generarea și distribuția energi-
ei, și până la vânzarea de electri-
citate pe teritoriul Coreei, lumea se 
schimbă rapid. Întreprinderea, afl a-
tă anul acesta pe primul loc în cla-
samentul Forbes al celor mai bune 
întreprinderi de utilități publice din 
lume, pe baza volumului vânzărilor, 
profi tului, activelor și valorii de pia-
ță, se confruntă cu provocarea de 
a se constitui în liderul coreean al 
tranziției către o economie cu emi-
sii scăzute de dioxid de carbon, în 
paralel cu provocarea de a acționa 
într-un mediu caracterizat de o con-
curență sporită. În afară de Israel, 
Coreea este singura țară OCDE în 
care piața energiei cu amănuntul nu 
a fost încă liberalizată.

Pentru Hwan-Eik Cho, președin-
tele și directorul general executiv 
al întreprinderii KEPCO începând 
cu 17 decembrie 2012, este foarte 
clar în ce direcție trebuie să meargă 
întreprinderea pe care o conduce. 
„Anul trecut, cu ocazia Conferinței 
privind schimbările climatice, orga-
nizată la Paris, toți participanții au 
înțeles că încălzirea globală repre-
zintă cea mai gravă amenințare cu 
care se confruntă omenirea. Deja 
suntem martori ai unor catastrofe la 
nivel mondial.“

Și în Coreea, populația este din 
ce în ce mai conștientă de provocă-

rile generate de schimbările clima-
tice și de rolul pe care producția și 
consumul de energie îl joacă în acest 
sens. Cho susține că acest lucru se 
datorează, parțial, Congresului Mon-
dial al Energiei pe care Coreea l-a 
găzduit în anul 2013. „Până la acel 
moment, populația coreeană nu în-
țelegea foarte bine industria energe-
tică. Dar acum devine din ce în ce 
mai interesată de acest subiect.“

Așadar, care sunt activitățile pe 
care întreprinderea KEPCO le are 
în vedere cu scopul de a schimba 
industria energetică coreeană? La 
momentul de față, spune Cho, capa-
citatea totală de generare a energiei 
electrice în Coreea este de aproxi-
mativ 96 GW, din care 65% este 
energie termică, obținută cam în 
aceeași măsură pe bază de alimen-
tare cu cărbune și gaz. Un procent 
de 22% este aferent energiei nucle-
are. Ponderea energiei obținute din 
surse regenerabile este încă mică. 
„Ținta stabilită la nivel național con-
stă în reducerea cu 37% a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, până în 
2030. Scopul urmărit este acela ca 
până în 2029 să sporim cu 21% pu-
terea instalată pentru producția de 
energie din surse regenerabile. Așa-
dar, vom diminua ponderea energiei 
obținute pe bază de cărbune și vom 
face investiții semnifi cative în ener-
gia obținută din surse regenerabile.“

Cho este de părere că investi-
țiile vor fi  direcționate în mai mare 

măsură spre energia solară, compa-
rativ cu energia eoliană. Una dintre 
motivațiile importante în acest sens 
este aceea că energia solară poate 
fi  combinată cu sistemul de stocare 
a energiei în baterii, acesta fi ind un 
domeniu de activitate în care Co-
reea este foarte activă. „Din ferici-
re, suntem foarte avansați în ceea 
ce privește sistemele de stocare a 
energiei. Din primele cinci companii 
din lume în acest domeniu, trei se 
regăsesc în Coreea.“

Conceptul de Sisteme de Stoca-
re a Energiei (SSE) este reprezentat 
de o tehnologie inteligentă de sto-
care, ce permite sporirea cantității 
de energie acumulată atâta timp 
cât soarele strălucește pe cer și fur-
nizarea unei cantități mai mare de 
energie atunci când soarele este 
mai timid. „SSE asigură o stabilita-
te sporită a alimentării cu energie 
solară. Reprezintă o componentă 
importantă a sistemelor inteligente 
de gestionare a electricității la nive-
lul locuințelor, clădirilor comerciale 
și industriilor, și, în fi nal, la nivelul 
orașelor inteligente. Pe acest lucru 
vrem să ne axăm.“

În ceea ce privește energia nu-
cleară, Cho consideră că „Parisul“ a 
reprezentat un punct de cotitură. 

*) Preluare din World Energy Focus Annual 2016

„Începând cu Congresul Mondial al Energiei, organizat în Coreea, la Daegu, în 
anul 2013, populația Coreei a dezvoltat un interes profund în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră“, a declarat Hwan-Eik Cho, pre-
ședintele și directorul general executiv al KEPCO (Korea Electric Power Corp). 
„Iar întreprinderii KEPCO îi revine rolul de lider în realizarea acestei ambiții.“ 
În cadrul unui interviu exclusiv acordat World Energy Focus, Cho explică modul 
în care întreprinderea pe care o reprezintă face față provocărilor generate de 
schimbările climatice. „Ne concentrăm pe sistemele de stocare a energiei și pe 
efi ciența energetică și întrevedem perspective îmbucurătoare pentru vehicu-
lele electrice.“ Gigantul coreean al electricității, cu încasări de 52 miliarde de 
USD în 2015 și cu activități în 21 de țări, dorește să sporească investițiile pe 
care le realizează în străinătate în domenii precum energia obținută din surse 
regenerabile și energia nucleară.
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„După Fukushima, energia nucleară a 
fost privită ca ceva ce trebuie evitat. 
Însă, pe fundalul amenințărilor gene-
rate de schimbările climatice, nece-
sitatea generării de energie nucleară 
benefi ciază în prezent de o mai mare 
înțelegere. Multe țări, inclusiv Chi-
na, continuă să își dezvolte sectorul 
energiei nucleare. Așadar, perspecti-
vele energiei nucleare nu sunt sum-
bre. Însă concurența va fi  acerbă. Pe 
de altă parte, va apărea și o piață in-
teresantă, respectiv cea a dezafectă-
rii centralelor nucleare vechi.“

Întreprinderea KEPCO se afl ă 
în fruntea unui consorțiu care 
construiește patru reactoare nucle-
are în Emiratele Arabe Unite (EAU), 
fi ind în căutarea de noi 
astfel de comenzi în 
străinătate. Întreprinde-
rea realizează un volum 
semnifi cativ de afaceri în 
străinătate, aceste afa-
ceri reprezentând 8% din 
veniturile totale ale sale, 
iar întreprinderea dorește 
să sporească acest pro-
cent. Însă vom schimba 
direcția de acțiune, spu-
ne Cho. „Ne dăm seama 
că există limite, atât fi -
nanciare cât și de mediu, 
cu privire la construirea 
de noi centrale termice, 
în special în cazul celor 
alimentate cu cărbune. 
Vrem să ne axăm pe 
ceea ce facem cel mai 
bine, și anume: efi ciență 
energetică, rețele inte-
ligente, micro-rețele. Și 
vrem să ne intensifi căm 
activitatea pe care o re-
alizăm în străinătate în 
domeniul producției de 
energie din surse regenerabile.“

Un alt domeniu în care Cho 
întrevede perspective semnifi cative 
de creștere în Coreea este reprezen-
tat de sectorul vehiculelor electrice 
(VE). „Nu am ajuns la nivelul canti-
tativ al Europei și Americii de Nord, 
însă cred că viitorul VE este unul de 
viitor în Coreea.“ Menționează fap-
tul că în Coreea există condiții fa-
vorabile pentru VE. „Aprovizionarea 
cu energie este constantă la nivel 
național, astfel încât operațiunile de 
încărcare și reîncărcare vor fi  facile. 
Suntem foarte avansați în domeniul 
IT. Și, totodată, producătorii noștri 

de baterii sunt recunoscuți la nivel 
mondial.“

Întreprinderea KEPCO se va an-
gaja într-un proces activ de facilita-
re a dezvoltării sectorului VE, spune 
Cho. „Ne vom extinde infrastructu-
ra de încărcare a acestor vehicule, 
începând cu Insula Jeju, care va de-
veni o insulă fără emisii de dioxid de 
carbon, iar apoi vom continua pro-
cesul de extindere la nivel național.“ 
Ne mai spune că întreprinderea 
KEPCO vede „un mare potențial“ 
în tehnologia de tip „circuit vehicul 
electric-rețea“ („vehicle-to-grid“), 
prin intermediul căreia VE nu doar 
se alimentează cu electricitate din 
rețea, ci, totodată, susțin echilibra-

rea sistemului de electricitate. „Și 
în acest domeniu vom face investiții 
semnifi cative.“

Vor fi  sufi ciente toate aceste ac-
tivități și se va reuși realizarea lor 
sufi cient de rapid, astfel încât să 
putem salva omenirea de la dezas-
trul climatic? Cho manifestă un op-
timism moderat, însă rămâne pre-
caut.

„Acum, odată cu Acordul de la 
Paris, avem un nou regim al schim-
bărilor climatice, foarte diferit de 
regimurile existente în trecut, în 
special față de cel de la Kyoto. Lu-
crul pozitiv stă în faptul că vedem o 

participare activă din partea compa-
niilor majore, cum ar fi  cea a lui Bill 
Gates, dar și din partea națiunilor 
importante, cum ar fi  SUA și Chi-
na. Așadar sunt optimist din acest 
punct de vedere. Însă respectarea 
regimului cu privire la schimbările 
climatice este voluntară, deci ră-
mâne de văzut dacă țările își vor 
respecta angajamentele pe care și 
le-au asumat.“

În opinia lui Cho, „trebuie să 
vedem dacă va fi  necesar ca aceste 
angajamente să devină obligatorii.“ 
Subliniază de asemenea că trebuie 
să așteptăm să vedem cum vor fi  
aplicate regulile internaționale cu 
privire la comercializarea cotelor de 

emisii de dioxid de carbon. „Sunt 
mai multe aspecte pe care trebuie 
să le supraveghem îndeaproape.“

Cho știe cu claritate ce are de 
făcut. „Răspunderea care ne revine 
în calitate de întreprindere publică 
este foarte mare. Trebuie să de-
punem eforturi constante pentru a 
dezvolta noi tehnologii, pentru a ne 
spori competitivitatea, pentru a răs-
punde în mod adecvat cererilor de 
deschidere a unor noi piețe și pen-
tru a contribui la creșterea econo-
mică, atât a Coreei cât și a lumii. Și 
trebuie să fi m un lider al schimbări-
lor climatice.“ n

Un consorțiu condus de întreprinderea KEPCO construiește, în Abu Dhabi, 
centrala nucleară Barakah
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  Nu ne confruntăm cu o „re-
voluție“ în domeniul  energiei, ci 
cu un proces de „evoluție“ către o 
economie decarbonizată. În cadrul 
acestui proces, rolul principal îi va 
reveni gazului natural. Aceasta este 
opinia exprimată de directorul Di-
recției pentru piața internă a ener-
giei din cadrul Comisiei Europene 
(CE), dl Klaus-Dieter Borchardt, 
conform căruia aurul albastru este 
„aliatul natural“ al surselor rege-
nerabile de energie. Cu scopul de 
a asigura o aprovizionare adecvată 
cu gaz natural (pentru care se pre-
conizează existența unei cereri în 
următorii zece ani, pe fundalul unui 
declin al producției interne), obiec-
tivul urmărit de Uniunea Europeană 
(UE) vizează atât instaurarea unei 

cooperări regionale mai intense în-
tre Statele Membre, cât și o diver-
sifi care a furnizorilor și a rutelor de 
aprovizionare. 

Coridorul sudic al gazelor (CSG) 
prezintă o importanță strategică din 
perspectiva îndeplinirii acestui scop, 
însă o importanță la fel de strate-
gică este asociată și cu asigurarea 
accesului la gazul natural lichefi at 
(GNL), pentru toate țările europene.

Care va fi  rolul jucat de ga-
zul natural în viitorul imediat și 
pe termen mediu? Considerați 

că poate juca rolul de sursă de 
energie de tranziție, pe măsura 
trecerii către un viitor caracteri-
zat de emisii mai reduse de dio-
xid de carbon?

Gazul natural va continua să fi e 
prezent o perioadă destul de mare 
de timp; este adevărat, trebuie să 
sporim ponderea surselor regene-
rabile de energie în cadrul mixului 
energetic, însă, pentru a putea face 
acest lucru, vom avea nevoie și de 
un combustibil de rezervă foarte 
fi abil și nepoluant. La momentul de 
față, singurul candidat pentru acest 
rol este gazul natural. Aș spune că 
prietenul natural al surselor regene-
rabile de energie este gazul natural; 
de aceea, cred că va juca un rol vi-

tal în tranziția către o economie mai 
decarbonizată.

 
Suntem pe cale de a păși 

într-o revoluție energetică?

Nu aș spune că ne vom confrun-
ta cu o revoluție energetică; mi se 
pare prea mult. Cred însă că lumea 
energetică evoluează. Avem acor-
dul cu privire la schimbările clima-
tice, care va genera un impact nu 
numai pe teritoriul Europei, ci și la 
nivel mondial, cu condiția ca toate 
părțile acordului să își îndeplinească 

angajamentele asumate. Totuși, eu 
văd o evoluție, și nu o revoluție. În 
mod evident, la nivel mondial, mi-
xul energetic va fi  mai cuprinzător, 
comparativ cu nivelul înregistrat în 
UE, și, de aceea, unul dintre obiecti-
vele urmărite de CE este exact acela 
de a aduce Europa pe primul loc din 
punctul de vedere al surselor rege-
nerabile de energie. În consecință, 
în Europa, sursele regenerabile de 
energie vor juca un rol dominant. 
Însă, așa cum am menționat, gazul 
natural deține încă o pondere foarte 
semnifi cativă.

 
Care vor fi  consecințele in-

trării în vigoare a Acordului de 
la Paris, la nivel european?

La acest moment, ne-am anga-
jat la îndeplinirea obiectivelor sta-
bilite pentru anul 2030, și anume, 
scăderea cu 40% a emisiilor de dio-
xid de carbon, asigurarea unei pon-
deri de cel puțin 27% a producției 
obținute din surse regenerabile în 
totalul energiei utilizate și reduce-
rea consumului de energie la nive-
lul UE. Aceasta înseamnă că, până 
în anul 2030, 50% din cantitatea 
de energie electrică ar trebui să fi e 
generată din surse regenerabile de 
energie. Pentru îndeplinirea acestui 
deziderat, este necesar să punem 
bazele mediului propice în care să 
se deruleze acest proces de dezvol-
tare, să stabilim stimulentele adec-
vate, dar și să gestionăm impactul 
pe care această pondere a surselor 
regenerabile de energie o va exerci-
ta asupra propriilor sisteme electro-
energetice. Obținerea unui procent 
de 50% din energia electrică din 
surse regenerabile de energie re-
prezintă o provocare considerabilă 

 Un aliat natural al surselor regenerabile de energie
Dialog între Serena Sabino, jurnalist în cadrul publicației Oil, 
și dl Klaus-Dieter Borchardt, directorul Direcției pentru piața internă 

a energiei din cadrul Comisiei Europene*

*) Preluare din Oil Magazine, nr. 33/decembrie 2016

Ponderea în creștere a surselor regenerabile de energie în cadrul mixului energetic va necesita 
surse de rezervă curate și fiabile, iar gazul natural este singurul candidat posibil care poate să joace 
un astfel de rol. UE se pregătește pentru îndeplinirea obiectivelor climatice stabilite pentru anul 2030 
prin acțiuni de reproiectare a pieței energiei electrice.

Klaus-Dieter Borchardt
În calitate de director al Direcției pentru piața 

internă a energiei din cadrul Comisiei Europene, 
dl. Borchardt gestionează procesul de elaborare 
a actelor legislative importante, inclusiv procesul 
de revizuire a Regulamentului privind securitatea 
aprovizionării cu gaze naturale. Dl. Borchardt și-a 
început cariera profesională la Comisia Europeană 
în anul 1987, atunci când s-a alăturat Direcției ge-
nerale pentru ocuparea forței de muncă.
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atât din perspectiva securității rețe-
lelor electrice, dar și din perspectiva 
pieței, întrucât sursele regenerabi-
le de energie au un caracter inter-
mitent și extrem de fl uctuant. În 
consecință, este necesar să vedem 
cum le putem integra pe piață într-o 
manieră optimă. Exact acesta este 
motivul pentru care reproiectăm 
structura pieței energiei electrice. 
La momentul de față, Comisia este 
în curs de fi nalizare a propunerii de 
reformă, care, teoretic, ar trebui să 
fi e adoptată în curând. Dispunem 
așadar de o viziune foarte clară cu 
privire la tranziția către 2030 și la 
modalitatea de îndeplinire a anga-
jamentelor ce decurg din Acordul 
de la Paris, și, de asemenea, am in-
trodus instrumente efi ciente în pro-
punerile legislative, care să sprijine 
acest demers.

 
Care au fost reacțiile la nive-

lul fi ecărui Stat Membru față de 
cadrul climatic și energetic sta-
bilit pentru 2030?

Obiectivul privind reducerea cu 
30% a emisiilor de dioxid de carbon 
până în 2030 a fost accep-
tat de toți șefi i de stat și de 
guverne, care, în mod uni-
tar, s-au angajat să îl în-
deplinească. Așadar, vor-
bim de o provocare și de 
o sarcină asumate de toa-
te cele 28 de State Mem-
bre ale UE. De asemenea, 
având în vedere că mixul 
energetic rămâne în com-
petența guvernelor națio-
nale, fi ecare Stat Membru 
având dreptul de a decide 
cu privire la propriul mix, este de 
asemenea evident că fi ecare dintre 
aceste state vor contribui în mod di-
ferit la reducerea avută în vedere. 
Pentru a putea avea o perspectivă 
globală asupra eforturilor depuse 
de fi ecare Stat Membru, am dez-
voltat un concept de guvernanță pe 
baza căruia Comisia va verifi ca dacă 
respectivele State Membre depun 
în mod real toate eforturile posibi-
le pentru a contribui la obiectivele 
privind reducerea emisiilor de CO2 și 
pentru a se asigura că sursele re-
generabile de energie dețin o pon-
dere de minim 27% în cadrul mixu-
lui energetic. Aceste obiective sunt 
obligatorii la nivelul UE, nu la nivel 

de Stat Membru, însă, prin guver-
nanța menționată, ne vom asigura 
că toate Statele Membre contribuie 
la îndeplinirea acestora în modul în 
care noi considerăm că o pot face.

 Ce faceți pentru securitatea 
aprovizionării cu energie la ni-
vel european?

Este necesar să facem o dife-
rențiere între gazul natural și elec-
tricitate. În cazul gazului natural, 
lucrurile sunt foarte clare: deja din 
luna februarie a acestui an, am pro-
pus o revizuire a Regulamentelor cu 
privire la securitatea aprovizionă-
rii cu gaze naturale, care cuprinde 
sugestii clare în legătură cu moda-
litatea de îmbunătățire a rezilienței 
sistemului nostru de gaze naturale. 
De exemplu, am introdus o colabo-
rare mult mai strânsă la nivel regi-
onal. Pentru prima dată, am stabi-
lit un principiu de solidaritate, care 
se bazează pe ideea că, în situația 
în care unul dintre Statele Membre 
se confruntă cu o situație de criză, 
atunci celelalte trebuie să acționeze 
întru ajutorarea acestuia. Am îmbu-

nătățit gradul de pregătire a State-
lor Membre pe baza unor planuri de 
intervenție preventivă și pentru si-
tuații de urgență, care vor fi  imple-
mentate nu doar la nivel național, 
ci și la nivel regional. Coordonarea 
între Statele Membre va fi  mult mai 
robustă. În ceea ce privește infras-
tructura, am declarat în mod clar că 
obiectivul comun este acela ca toa-
te Statele Membre ale Uniunii Eu-
ropene să dispună de cel puțin trei 
modalități diferite de achiziționare 
a gazelor naturale, ceea ce se poa-
te realiza prin diversifi carea rutelor 
de aprovizionare, furnizorilor sau 
surselor. Din punctul de vedere al 
surselor, de exemplu, toate Statele 

Membre, pe lângă gazele naturale 
provenite prin gazoducte, ar trebui 
să aibă acces la GNL. De asemenea, 
Statele Membre ar trebui să aibă ac-
ces și la gazele naturale depozitate, 
probabil prin intermediul unor rute 
de aprovizionare multiple, nu doar 
una sau două. Modalitățile în care 
Uniunea Europeană realizează im-
porturile de gaze naturale trebuie 
să fi e diversifi cate. Și, în mod evi-
dent, acest lucru presupune să exis-
te mai mult decât un furnizor. Țările 
și Statele Membre nu ar trebui să se 
bazeze pe un singur furnizor. Aces-
tea sunt principiile avute în vedere, 
iar în prezent lucrăm la stabilirea 
infrastructurii și a interconectărilor 
care vor face posibile toate cele de 
mai sus. De aceea, din punctul de 
vedere al gazelor naturale, suntem 
în grafi c și sperăm că reforma pe 
care o propunem cu privire la secu-
ritatea alimentării cu gaze naturale 
va fi  adoptată până la sfârșitul anu-
lui. Din punctul de vedere al ener-
giei electrice, pachetul nostru de 
reforme, care va fi  anunțat foarte 
curând, include regulamente în le-
gătură cu gradul de pregătire pen-

tru situații de risc. Și în acest caz ne 
dorim o intensifi care a colaborării 
regionale și a solidarității.

Legat de furnizorii de gaze 
naturale către Europa, Comi-
sia este pe punctul de a încheia 
un acord antitrust cu Gazprom. 
Care va fi  rolul jucat de gigantul 
rus furnizor de gaze naturale în 
viitorul UE?

Acordul este încă în dezbatere. 
Gazprom trebuie să transmită do-
cumentul privind angajamentul său 
fi nal, apoi se va realiza un test de 
piață cu privire la acest angajament 
și abia după aceea Comisia va lua o 

Europa depinde în 
foarte mare măsură 
de importurile 
de gaze naturale. 
În prima jumătate a 
anului 2015, cererea 
la nivelul UE a ajuns 
la aproximativ 
218 miliarde de 
metri cubi (+9% 
comparativ cu 
aceeaşi perioadă a 
anului 2014). 
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decizie fi nală. Rolul jucat de mono-
polul rus din sectorul gazelor natu-
rale depinde chiar de Gazprom. În 
cazul în care Gazprom își schimbă 
atitudinea și se comportă ca un 
operator normal pe piața noastră, 
respectiv dacă respectă – ca oricare 
alt operator – regulile aferente celui 
de al treilea pachet privind energia, 
atunci va fi  mai mult decât binevenit 
pe piața europeană. Însă ceea ce nu 
intenționăm să tolerăm este o situa-
ție în care Gazprom va încerca să 
impună propriile reguli, pe motiv că 
este un operator atât de important, 
cu o poziție dominantă în multe Sta-
te Membre. Acest lucru este absolut 
inacceptabil. Cu toate acestea, întru-
cât am primit deja o serie de semna-
le pozitive din partea Gazprom, sper 
că această companie va fi  dispusă să 
se adapteze la cerințele și la regulile 
pieței noastre. 

Credeți că, în viitor, GNL din 
Statele Unite pot juca un rol 
principal în Europa?

În general, da, cu siguranță 
GNL poate juca un rol important pe 
piața noastră. Tocmai de aceea, în 
strategia noastră cu privire la gazele 
naturale, am menționat că toate 
Statele Membre ar trebui să aibă 
acces la GNL. Sporirea producției 
globale de GNL (Australia și Canada, 
dar și țările din Africa au injectat 

o cantitate mult mai mare de GNL 
pe piața globală) face ca piața 
europeană să devină tentantă, în 
special pentru Statele Unite, care a 
ridicat restricțiile la export. Așadar, 
ne așteptăm la un afl ux de GNL pe 
piața europeană și pregătim infras-
tructura necesară în acest sens. Însă 
amploarea vânzărilor va depinde în 
foarte mare măsură de nivelul de 
competitivitate comparativ cu gazul 

venit prin conducte. Oricum, nu ne 
vom implica în această problemati-
că. Aceasta ține de concurența pe 
piață: dacă prețurile GNL sunt com-
petitive, atunci viitorul GNL pe piața 
europeană va fi  promițător.

Pentru că ați menționat con-
ductele de gaze:  există în pre-
zent multe proiecte de aducere 
a gazului din Est către Euro-
pa, de exemplu fi nalizarea CSG 
sau conducta Nord Stream II. 
Credeți că sunt necesare toate 
acestea? Și, în opinia dumnea-
voastră, care dintre acestea sunt 
strategice pentru Europa?

În mod clar avem nevoie de CSG 
deoarece, așa cum am expus anteri-
or, ne dorim o diversifi care atât a ru-
telor, cât și a surselor de aprovizio-
nare. Prin CSG primim gaz din Azer-
baidjan însă, în viitor, odată ce vom 
fi naliza negocierile, am putea utiliza 
CSG pentru a primi gaz și din Turk- 
menistan sau, în condițiile schimbă-
rii situației politice sau a nivelului de 
siguranță din Irak sau Iran, am pu-
tea de asemenea să importăm din-
tr-o parte dintre aceste țări, sau din 
Israel sau Turcia. 

CSG deschide multe oportunități 
pentru viitor, inclusiv în perspectiva 
diversifi cării, un aspect foarte im-
portant pentru noi. În ceea ce pri-
vește importurile din Rusia, este 

destul de clar că nu suntem foar-
te mulțumiți de faptul că Gazprom 
dorește să își transporte gazul în 
principal prin coridorul nordic, prin 
adăugarea a două linii suplimenta-
re prin Marea Baltică, Nord Stream 
II. Acest coridor ar prelua 80% din 
gazele naturale pe care Rusia le ex-
portă către Uniunea Europeană și nu 
considerăm că aceasta este cea mai 
bună modalitate de acțiune, întrucât 

ar dăuna actualei rute de aprovizi-
onare, prin Ucraina, care este deja 
funcțională și poate continua tran-
sportarea gazului rusesc. 

De aceea, nu înțelegem de ce 
sunt necesare lucrări de construcție 
sau de extindere a capacității cori-
dorului nordic. Cu privire la întreba-
rea „Vom avea nevoie de tot acest 
gaz?“, ne așteptăm ca în următorii 
zece ani să înregistrăm un nivel re-
lativ constant al consumului la nivel 
european, de până la aproximativ 
430 sau 440 miliarde de metri cubi 
pe an. 

Cu toate acestea, producția in-
ternă va înregistra un declin, da-
torită problemelor manifestate în 
Olanda și scăderii producției în Ma-
rea Nordului. Aceasta înseamnă că 
am putea avea nevoie de mai multe 
importuri. Totuși, această cerere mai 
mare va fi  acoperită parțial prin im-
porturile mai mari de GNL și, parțial, 
prin alte surse de gaze naturale, nu 
doar prin coridorul sudic de gaz, dar 
și din Africa de Nord și așa mai de-
parte. Dacă gazele vin din Rusia, vor 
fi  binevenite, însă, în acest caz, așa 
cum am spus, nu toate gazele prin-
tr-un singur coridor.

Considerați că alegerea dlui 
Donald Trump va afecta relațiile 
pe piața energetică între Statele 
Unite și Uniunea Europeană?

Cred că este prea de-
vreme să dau un răspuns; 
în primul rând, pentru că 
nu știm pe cine va numi 
Trump în funcția de secre-
tar de stat pentru energie. 
Nu dispunem de informații 
sufi ciente pentru a înțe-
lege care este percepția 
dumnealui cu privire la  
sistemul energetic. Lucru-
rile pe care le știm au mai 
multă relevanță pe plan 
intern. Trump a afi rmat că 

dorește să elimine toate obstacole-
le care afectează vânzările de gaze 
naturale de șist și cărbune. Această 
acțiune ar putea genera un impact 
semnifi cativ asupra schimbărilor 
climatice. Nu l-am auzit declarând 
dacă este împotriva exporturilor de 
GNL către UE, așadar rămâne de 
văzut dacă restricțiile la export vor 
continua să fi e relaxate sau dacă vor 
fi  reintroduse.

Qatar, Algeria și 
Nigeria sunt principalii 
furnizori tradiționali 
de gaze naturale 
lichefi ate ai UE. 
Primele transporturi 
de GNL din SUA au 
sosit în Europa în anul 
2016.
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Cu toate acestea, la modul ge-
neral, atunci când vorbim de relația 
cu Statele Unite, nu mă aștept ca 
schimbările în sectorul energetic să 
fi e la fel de importante comparativ 
cu cele la care ne putem aștepta cu 
privire la comerțul global sau climă. 
Într-adevăr, Trump neagă caracte-
rul real al schimbărilor climatice, iar 
acest lucru va avea, în mod evident, 
un impact semnifi cativ. De aseme-
nea, Trump a anunțat că va aban-
dona acordul de liber schimb afe-

rent Parteneriatului Trans-Pacifi c. 
Dacă va face efectiv acest lucru, vor 
exista consecințe imense atât asu-
pra economiei globale, cât și asupra 
regulilor pentru comerțul global. 
Totuși, cu privire la sectorul ener-
getic, nu am detectat încă acest tip 
de schimbări politice majore care 
ar putea afecta relația dintre Sta-
tele Unite și Uniunea Europeană. 
Trebuie să monitorizăm situația în-
deaproape, să așteptăm să ne for-
mulăm o idee mai clară cu privire 

la responsabilul pentru sectorul 
energetic și să înțelegem nu numai 
care va fi  structura organizatorică 
internă a sectorului energetic, dar 
și abordarea care se va aplica din 
perspectiva dimensiunii externe. 
Trebuie să vedem care va fi  evoluția 
tuturor acestor aspecte. Totuși, cu 
toată sinceritatea, nu cred că se vor 
manifesta probleme semnifi cative 
cu privire a sistemul energetic și 
la relația energetică dintre Statele 
Unite și Europa. n

Rețeaua europeană a gazelor naturale

Piața integrată a gazelor naturale reprezintă una dintre cerințele care stau la baza garantării unui 

sector energetic sigur, sustenabil și accesibil tuturor rezidenților și afacerilor din UE. Harta alăturată 

evidențiază imaginea infrastructurii, atât existente cât și în curs de construcție, pentru transportul 

terestru al gazelor naturale și pentru accesul la gaze naturale lichefi ate.
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Schimbarea drastică a politicii 
energetice americane în noua admi-
nistrație Trump poate fi  rezumată 
astfel: laissez faire, combustibili fosili 
și încălzire globală. Deși prezintă ne-
clarități în legătură cu o serie de de-
talii privitoare la politica în domeniu, 
declarația – poate cea mai directă – 
făcută de președintele ales cu privire 
la politica energetică a fost cuprinsă 
într-un discurs susținut de acesta la 
jumătatea lunii mai a anului curent, 
în Dakota de Nord. Cu ocazia aces-
tui discurs, dl Trump și-a declarat in-
tenția de a abroga aproape întreaga 
legislație federală care reglementează 
combustibilii fosili și energia nucleară. 
Actele legislative care urmează a fi  
abrogate sunt des crise ca fi ind „ne-
justifi cate“ și „distrugătoare de locuri 
de muncă“, iar semnifi cația acestor 
califi cative este înmagazinată atât 
în mintea vorbitorului, cât și în cea a 
audienței sale. Ce nu s-a spus este 
faptul că aproape toate acele acte le-
gislative sunt bazate pe categorii de 
cerințe care vizează siguranța lucră-
torilor, protecția mediului și siguranța 
publică. Dl Trump promite să solicite o 
nouă ofertă din partea Trans Canada, 
fi rma a cărei ofertă pentru construcția 
controversatului gazoduct Keystone a 
fost respinsă de administrația Obama 
în urma unei examinări îndelungate. 
Aceasta nu poate să însemne, în mod 
evident, decât că administrația Trump 
va aproba respectiva ofertă.

Interzicerea tuturor 
reglementărilor în 
domeniul energiei
Trump se angajează să elimine 

reglementările cu privire la „noile 
tehnologii de foraj“, presupuse a 
viza obținerea gazelor naturale prin 

fracturare hidraulică, iar această ac-
țiune, în opinia dumnealui, va duce 
la crearea de „milioane de locuri de 
muncă“. Singurul standard aplicabil 
pentru orice reglementare privind 
producția de energie se reduce la 
crearea sau nu a locurilor de mun-
că. Având în vedere că reglemen-
tările există cu scopul de a proteja 
muncitorii, mediul și siguranța pu-
blică, acest standard va duce la eli-
minarea tuturor reglementărilor în 
domeniul energiei. Pe scurt, produc-
ția de energie în cadrul noii admi-
nistrații Trump va fi  defi nită printr-o 
politică de tip laissez faire. Trump 
promite să „dezlănțuie“ rezervele 
de 50 de trilioane de USD ale Ame-
ricii, formate din resursele de șist 
încă neexploatate, din rezervele de 
petrol și gaze naturale, plus rezer-
vele de cărbune pentru sute de ani. 
De la începerea utilizării fracturării 
hidraulice, acum câțiva ani, Sta-
tele Unite au făcut pasul de la de-
pendența de importurile de petrol, 
predominant din Golful Persic, la o 
stare de independență energetică 
reală. Politica anunțată de Trump 
promite să asigure independența 
față de sursele străine, în condițiile 
în care această independență a fost 
deja realizată.

Dl Trump promite să „salveze“ 
industria cărbunelui prin abrogarea 
reglementărilor adoptate de admi-
nistrația Obama și Clinton, prin care 
se garanta siguranța minerilor și se 
instituiau măsuri pentru reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon. Nu 
acceptă faptul că atât noile exploa-
tări interne de gaze naturale, dar 
și obiectivele cu privire la emisiile 
de dioxid de carbon, sunt factorii 
responsabili, în mare parte, pentru 

scăderea nivelului de competitivi-
tate a cărbunelui. La modul gene-
ral, politica lui Trump favorizează, 
în mod semnifi cativ, reîntoarcerea 
la o stare de dependență de petrol, 
cărbune și energie nucleară, în lo-
cul unui efort concertat direcționat 
către tranziția la surse sustenabile – 
cum ar fi  energia solară și eoliană – 
astfel încât să se asigure reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon. Nu se 
face nicio mențiune la acțiunile de 
conservare sau de reducere a ope-
rațiunilor generatoare de risipă. Nu 
se menționează nimic cu privire la 
faptul că, de câțiva ani, nu s-a pri-
mit nicio ofertă pentru construirea 
unei noi centrale nucleare, din cau-
za costurilor extrem de ridicate ale 
construcției și din cauza faptului că, 
în lipsa subvențiilor publice consi-
derabile, energia nucleară nu poate 
obține un avantaj competitiv. Sunt 
disponibile surse mai puțin costisi-
toare și mai fi abile.

 
Îndepărtare din ce în ce 
mai mare față de Acordul 
de la Paris
Probabil cel mai șocant aspect 

al angajamentelor luate de Trump 
este reprezentat de respingerea 
cooperării pentru îndeplinirea iniția-
tivelor globale privind schimbările 
climatice. A promis că, odată ce își 
va începe mandatul în luna ianua-
rie, una dintre principalele acțiuni 
pe care le va întreprinde va consta 
în retragerea sprijinului acordat de 
SUA în cadrul Acordului de la Paris 
din 2015, precum și a Planului de 
Acțiune privind Schimbările Clima-
tice elaborat de administrația Oba-
ma. Spre deliciul suporterilor săi 
care neagă realitatea schimbărilor 
climatice, atunci când a vorbit des-
pre contribuția omenirii la încălzirea 
globală, s-a referit la aceasta ca la o 
„păcăleală“. Deși Acordul de la Paris 
reglementează, în mod detaliat, un 
proces de retragere din acord cu o 

Administrația SUA se pregătește pentru o 
transformare dramatică a politicii energetice
Analiză realizată de Garry Hart, președintele Proiectului American 

pentru Securitate și membru al Consiliului de Securitate Energetică al SUA*

*) Preluare din Oil Magazine, nr. 33/decembrie 2016

De la interdicția oricăror restricții cu privire la fracturarea hidraulică 

și la extracția petrolului, până la desconsiderarea constrângerilor speci-

fi ce de mediu, Donald Trump se pregătește să răstoarne orice paradigmă 

aplicabilă pe parcursul administrației Obama.
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durată de patru ani, aplicabil tutu-
ror țărilor semnatare, se pare că dl 
Trump nu va ține cont în niciun fel 
de acest proces și va retrage spriji-
nul SUA în mod unilateral. Dacă se 
va întâmpla acest lucru, ne putem 
aștepta să pierdem orice șansă de 
realizare a unor acțiuni concertate 
la nivel internațional pentru protec-
ția climei, cel puțin pentru următo-
rii patru ani cruciali, iar principalele 
țări emitente de dioxid de carbon 
vor fi  libere să își urmeze propriile 
obiective din punctul de vedere al 
producției și consumului de ener-
gie, indiferent de impactul pe care 
îl generează asupra climei, pe ter-
men lung. Citând susțineri ale unui 
centru de politici pentru industria 
energetică, respectiv Institutul pen-
tru Cercetare în Domeniul Energiei, 

președintele ales promite că Planul 
pentru Sectorul Energetic – America 
pe primul loc va asigura îndeplinirea 
următoarelor obiective:

▪ O creștere de 700 miliarde 
USD a producției economice anuale, 
pentru următorii 30 de ani;

▪ O creștere de peste 30 miliar-
de USD a salariilor medii, pentru ur-
mătorii 7 ani;

▪ Peste 20 trilioane USD din acti-
vități economice suplimentare și 6 tri-
lioane USD in noi încasări bugetare.

Partidul Republican va contro-
la atât Camera Reprezentaților cât 
și Senatul, și este puțin probabil că 
membrii Congresului vor contraca-
ra sau deturna inițiativele de politi-
că energetică ale președintelui, care 
vor reprezenta o discrepanță radi-
cală față de zecile de ani de eforturi 

depuse în sensul reducerii emisiilor 
de dioxid de carbon și protecției 
mediului. În afară de cazul în care dl 
Trump alege să se înconjoare de un 
set de consilieri pe probleme energe-
tice, complet diferit de cel pe care s-a 
bazat până acum, americanii și cele-
lalte entități din lume care ne urmă-
resc politicile, ar trebui să se aștepte 
la un program energetic dramatic di-
ferit față de cel aplicat până acum. 
În alte domenii majore ale politicii, 
inclusiv cel economic, de politică ex-
ternă și siguranță națională, se vor 
înregistra deviații majore față de 
consensul aferent direcțiilor urmate 
de SUA până în prezent. Dar, în nici-
unul dintre aceste domenii, deviația 
nu va fi  la fel de dramatică compara-
tiv cu cea manifestată în legătură cu 
politica energetică națională. n

Lecția americană cu privire la gazele naturale 
și climă*

Barack Obama, susținătorul de-
mocrat al campaniei „Yes we can 
(Da, putem)“, predă frâiele preșe-
dinției, după opt ani, unui republi-
can a cărui victorie s-a bazat pe cri-
tici legate de promisiuni încălcate și 
pe o abordare foarte rudimentară cu 
privire la schimbările climatice.

În realitate, președintele Obama 
a contribuit în mod semnifi cativ la 
lupta împotriva schimbărilor clima-
tice.

În cadrul administrației sale a 
fost posibilă explodarea producției 
de gaze naturale, care au înlocuit 
cărbunele ars pentru generarea de 
electricitate, ceea ce a dus la o re-
ducere a emisiilor de CO2.

SUA este lider mondial din 
punctul de vedere al emisiilor de 
CO2 pe cap de locuitor, cu aproxi-
mativ 16 tone/an, comparativ cu 6 
tone/an în cazul Europei, 7 tone/an 
în cazul Chinei și 1 tonă/an în cazul 
Africii. Așadar, ceea ce se întâmplă 
în SUA este important din două mo-
tive: în primul rând, din perspectiva 
cantității de emisii și, în al doilea 
rând, din perspectiva faptului că 
piața SUA este lider în adoptarea de 
noi tehnologii și în nivelul de efi ci-

ență al politicii. Caracterul extrem 
al campaniei prezidențiale câști-
gate de Donald Trump în data de 
8 noiembrie a dus la consolidarea 
stereotipului conform căruia un pre-
ședinte, pe baza acțiunii guverna-
mentale, poate direcționa sectorul 
energetic și emisiile de carbon din 
SUA într-un sens sau altul. Preșe-
dinți republicani care sunt în favoa-
rea utilizării combustibililor fosili și 
manifestă indiferență față de emi-
siile de dioxid de carbon, împotriva 
democraților, care au o abordare 
mai „prietenoasă“ față de climă.

Însă realitatea este foarte dife-
rită: tendințele de fond depind doar 
într-o anumită măsură de deciziile 
luate la Washington, iar inovarea 
tehnologică și acțiunile antrepreno-
riale direcționate către schimbare 
merg „mână în mână“, indiferent de 
componenta politică. Acest mers al 
lucrurilor este confirmat de expe-
riența președintelui Obama, care, 
deși s-a opus forajelor, a obținut 
cele mai bune rezultate de mediu 
datorită industriei petrolului – și nu 
datorită industriei petroliere tradi-
ționale, în cadrul căreia operează 
principalele companii, ci industriei 

bazate pe fracturarea hidraulică, 
controversată datorită impactului 
pe care îl exercită asupra mediului.

Reducerea emisiilor 
de dioxid de carbon 
pe parcursul președinției 
Obama

Pe parcursul celor două man-
date executate de Obama, volumul 
total al emisiilor de dioxid de car-
bon generate de SUA s-a redus cu 
14 procente (respectiv cu peste 680 
milioane de tone de CO2), la 5,1 mi-
liarde de tone, sau 16% din totalul 
la nivel global.

Această reducere, care repre-
zintă mai mult de o dată și jumătate 
emisiile Italiei, s-a realizat în princi-
pal datorită  exploziei consumului de 
gaze naturale pentru producția de 
energie electrică, în locul cărbune-
lui (în plus, în ordinea importanței, 
alţi factori determinanți au fost re-
prezentați de creșterea utilizării 
surselor regenerabile de energie și 
de efi ciența energetică). În 2016, 
pentru prima dată în istoria secto-
rului energetic american, producția 
de electricitate pe bază de gaze na-
turale a depășit producția obținută 

*) Preluare din articolul realizat de Davide Tabarelli pentru Oil Magazine, nr. 33/decembrie 2016
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prin arderea cărbunelui – producția 
obținută pe baza gazelor naturale a 
reprezentat 36%, fi ind urmată de 
energia produsă prin arderea căr-
bunelui – 27%, energia nucleară 
– 20%, energia din resurse regene-
rabile – 16%, restul reprezentând 
energia pe bază de petrol – 1%.

Producția de gaze naturale a 
SUA a crescut cu peste o treime, la 
756 miliarde metri cubi (mmc) pe 
an, un nivel care plasează SUA pe 
primul loc în categoria principalilor 
producători de gaze naturale, în 
fața Rusiei, care, important de su-
bliniat, deține rezerve convenționa-
le de peste trei ori mai mari.

Creșterea constantă a producți-
ei, datorată preponderent revoluției 
înregistrate cu privire la fracturarea 
hidraulică, a făcut ca prețurile ga-
zelor naturale să fi e menținute la 
un nivel scăzut, de sub 10 EUR pe 
megawatt-oră (MWh), un nivel care 
reprezintă, în medie, jumătatea ni-
velului prețurilor din Europa sau al 
celor de pe piața internațională a 
gazelor naturale lichefi ate (GNL). 
Prețurile scăzute s-au transformat 
în avantaje de ordin economic la ni-
velul centralelor electrice, stimulând 
utilizarea gazului în locul cărbunelui. 

Producția de electricitate obținu-
tă în centralele pe gaz în ciclu com-
binat a crescut cu aproximativ 550 
miliarde kilowatt-oră (kWh), ducând 
la renunțarea la o cantitate similară 
produsă pe bază de cărbune.

Emisiile de CO2 pentru obținerea 
unui kilowatt-oră pe bază de gaz, în 
centrale cu ciclu combinat, se ridică 
la 0,35 kg de CO2, iar un kilowatt-oră 
obținut din cărbune emite 0,85 kg; 
avem așadar o diferență de jumătate 
de kilogram care, odată înmulțită cu 
550 miliarde de kWh, duce la o redu-
cere totală, datorată gazului natural, 
de 275 milioane tone.

În aceeași perioadă, producția 
de energie din surse regenerabile 
a crescut cu 225 miliarde kWh, iar 

această cantitate suplimentară  de 
energie, complet fără emisii, a în-
locuit o cantitate egală cu cea pro-
dusă pe bază de cărbune, în condi-
țiile unei reduceri a emisiilor de CO2 
însumând 190 milioane tone pe an. 
În cele din urmă, gazele naturale au 
sprijinit creșterea cantității de ener-
gie electrică obținută din surse re-
generabile.

Gazele naturale se 
regăsesc din abundență 
la nivel mondial

Calculul de mai sus poate fi  re-
produs atât la nivelul altor țări, cât 
și la nivel mondial.

În mod fundamental, încetinirea 
pe care o observăm din perspectiva 
creșterii emisiilor la nivel global, se 
datorează în primul rând utilizării 
sporite a gazelor naturale, în locul 
petrolului, ceea ce sprijină de ase-
menea procesul de intensifi care a 
utilizării surselor regenerabile de 
energie. Problema cu care se con-
fruntă SUA constă în aceea că frac-
turarea hidraulică este un proces 
invaziv pentru mediu, care presu-
pune o serie de aspecte critice și de 
limitări la nivel de stat, pe care noul 
președinte, oricât de mult ar dori, 
nu le va putea schimba. Elemente 
precum deplasarea camioanelor, 
consumul de apă, riscul de contami-
nare a pânzei freatice și, de curând, 
micro-seismicitatea, reprezintă pro-
bleme care vor deveni din ce în ce 
mai importante și care vor tinde să 
limiteze tendința de creștere a ex-
ploatării imen-
selor rezerve de 
gaz disponibile. 
Pentru restul lu-
mii, din diferite 
motive, fractu-
rarea hidraulică 
este mai puțin 
fezabilă.

Însă, chiar 
și în condițiile 

neutilizării fracturării hidraulice, la 
nivel mondial există o cantitate su-
fi cientă de gaze naturale. Chiar și 
la acest moment, întreaga cantita-
te de gaz consumată în afara SUA 
provine din câmpuri convenționale 
de gaze naturale care, datorită in-
vestițiilor în noi tehnologii de cer-
cetare/explorare, sunt mai ușor de 
identifi cat în ultima perioadă. Difi -
cultatea aferentă acestui gaz, spre 
deosebire de gazul american obți-
nut prin fracturare hidraulică, con-
stă în inexistența unei rețele dense 
de conducte de gaz prin care să se 
asigure transportul acestuia, ime-
diat după obținere, către centrele 
de consum.

Lecția pe care o învățăm din 
experiența SUA este aceea că este 
necesară extinderea rețelelor, creș-
terea numărului de terminare de 
lichefi ere și regazifi care și îmbună-
tățirea tehnologiilor de transport 
maritim și de stocare în centrele de 
consum, în special în Asia. Revoluția 
fracturării hidraulice, menită a con-
tinua, coroborată cu descoperirea 
unor câmpuri gigantice de gaze na-
turale în noi regiuni, confi rmă carac-
terul sufi cient al gazelor naturale.

Aceste vești sunt excelen-
te pentru mediu, având în vedere 
că producția de energie electrică, 
pentru care cererea înregistrează 
o creștere intensă, se va realiza în 
condițiile limitării emisiilor de CO2, 
sprijinindu-se totodată o utilizare 
intensifi cată a surselor regenerabile 
de energie. n

Politici energetice

Davide Tabarelli

Președintele Nomisma Energy 
începând cu 1990 și fost director 
al RIE, unde s-a ocupat de proiec-
te de cercetare în industria ener-
giei electrice și de politicile de 
mediu. Scrie articole în publica-
ții majore dedicate problematicii 
energiei.
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Before I go into our specifi c topic, 
I would like to say that my visit to 
Washington has reaffi rmed my con-
viction of our very strong and very 
important trans-Atlantic relations. I 
have no doubt that we will continue to 
work closely together over the course 
of the coming years, as we have in 
the past. The role of our economies, 
our enterprises; be it small, medium 
or big size matters a lot for these re-
lations. There are many reasons why 
we cherish so much these important 
relations. One of them is the cross - 
Atlantic trade, which has already cre-
ated millions of jobs on both sides. 
Some 7 million jobs in the US were 
generated by EU companies; and 
2.6 million additional jobs in the US 
depend on trade with the EU. Our 
Single Market is the most profi table 
sales region for the US. That may 
explain why US investment in the 
EU is three times higher than its in-
vestment in all Asia. EU investment 
in the US is around eight times the 
amount of its investment in India and 
China combined. Furthermore, 80% 
of the foreign direct investment in 
the US comes from Europe! And just 
to add, the trans-Atlantic economy 
generates $5,5 trillion of commercial 
sales per year; out of this amount, 
US companies alone generate more 
than of half it, namely 3 trillion USD 
(in 2014).

I have been asked to speak 
about the energy sector more in par-
ticular. As you know, I am just com-
ing directly from Houston, Texas, 
where I attended the CERA week. 
I was tremendously impressed by 
this international fair and the high 
level of discussion and the business 
leaders there. It was also interest-
ing to note that the conference was 
held in Texas, a state which has a 
rather diverse energy mix. What 
I saw reaffi rmed my belief in the 
great potential of us working to-
gether on energy.

Let me remind you that it was 
the European Coal and Steel Com-

munity of the 1950s, which trig-
gered the entire European integra-
tion project after the war, bringing 
peace and prosperity to the “old 
continent” and paving the way to 
the development of the European 
Union as we now know it. It was the 
result of bold leaders who under-
stood that by tying our energy re-
sources together, we are less likely 
to, and less ca-
pable of, turning 
arms against 
each other. This 
project resulted 
in the longest 
period of peace 
Europe has ever 
known.

I believe that 
energy coopera-
tion can still cre-
ate trust, pros-
perity, stability 
and neighbourly 
relations among 
countries and 
communities. It 
was the current 
President of the European Commis-
sion, Jean-Claude Juncker, who has 
set as one of his top priorities the es-
tablishment of the Energy Union, and 
appointed me to take charge of it as 
one of his Vice-Presidents. I would 
describe its main features as follows:

• A single European energy 
market allows us to increase our se-
curity of supply by allowing energy 
to fl ow freely across our borders, 
therefore offsetting any oversupply 
on one side of a border with any 
supply defi cit on the other.

• It creates a far more compet-
itive market across the EU, allowing 
consumers to choose their suppliers 
from across borders and enjoy bet-
ter prices and services.

• It allows us to achieve our cli-
mate targets much more effi ciently 
by setting common targets and ne-
gotiating more effectively with our 
global partners.

• It allows us to steer our re-
search and innovation, allocating 
greater resources and creating 
more synergies. I will get back to 
this point in a moment.

• It allows us to better negoti-
ate trade agreements with our ex-
ternal partners, given that Europe 
relies on import for about half of its 
energy needs. Currently, we import 

more than 1 billion euros per day for 
our energy. 

Our current imports are still 
fairly centralised to a few tradi-
tional suppliers, making some of 
our Member States overly depen-
dent and thus vulnerable. In this 
context, I see American gas as a 
tremendous opportunity to diversify 
our gas imports, which also create 
jobs on both sides of the Atlantic. 
To achieve this, I believe that the 
current licensing system in the US 
could be improved and I am en-
couraged from my fi rst contacts 
with the new Secretary of Energy, 
Mr Rick Perry. First LNG deliveries 
started crossing the Atlantic arriving 
in Europe. For us, this is great news 
because it’s exactly the kind of di-
versifi cation we were aiming at. And 
for your economy it could be a sig-
nifi cant source of revenues, tapping 
into the growing demand for energy 

Din energetica UE

 The signifi cance of trans-Atlantic energy 
cooperation between the EU and the US*

*) Speech by Vice-President Maroš Šefčovič in charge of the Energy Union, at the US Chamber 
of Commerce in Washington, D.C., 8 March 2017
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around the world. The volumes are 
still low but I expect they will grow 
in the coming years.

When it comes to energy trade, 
it is important to note that we share 
a common approach to global en-
ergy markets – that they should be 
open, competitive and transparent. 
On both sides, we actively encour-
age the diversifi cation of energy 
supplies and routes. This conver-
gence has been refl ected in our re- 
gular discussions at both ministerial 
and working levels, in the framework 
of the EU-US Energy Council which 
was founded in 2009. The Energy 
Council has been the main forum 
where the EU and the US were shar-
ing strategic information on global 
oil and gas market developments, 
on changes in key producing and 
transit areas as well as on the en-
hancement of technology co-opera-
tion. Concrete lab-to-lab cooperation 
has been developed, like the one be-
tween Argonne National Laboratory 
and the European Commission Joint 
Research Centre on e-vehicles and 
smart grids. I hope the new US Ad-
ministration will accept our proposal 
to convene in the near future a new 
meeting of the EU-US Energy Coun-
cil. We could enlarge the Council for-
mation by creating, for instance, an 
additional business sector. I propose 
also to organise an LNG conference 
with the European Parliament, the 
US Congress and companies from 
both sides of the Atlantic, as was 
done already once in the past. I am 
encouraged by the fi rst reactions 
from Secretary of Energy, Rick Perry, 
in my fi rst meeting with him. But our 
cooperation can and should go far be-
yond trade. The EU and the US have 

been leading the global fi ght against 
climate change, and I hope this will 
continue. I believe in our future co-
operation and our ability to lead the 
world’s energy transition. We have 
been very successful so far. I under-
stand that the current US Adminis-
tration is in the process of reviewing 
its position in this respect. The clean 
energy transition is underway glob-
ally. Staying at the table is not only 
an advantage in diplomatic terms; 
it also helps maintain a competitive 
advantage by investing in innovative 
solutions, driving the transition glob-
ally forward. The clean energy tran-
sition does not run counter to eco-
nomic interest, as often claimed. In 
both the EU and the US the energy 
consumption decreased since 2000 
despite economic growth (by 8.3% 
in the EU and by 2.6% in the US). 
This means that our efforts to mod-
erate the energy consumption have 
already shown results.

Solar energy is now the second 
largest energy sector employer in 
the US with 260,000 jobs. And it is 
growing extremely fast; more than 
51,000 jobs were created in the US 
solar industry in 2016, which was an 
increase of nearly 25% over 2015. 
That was twelve times faster than 
the rest of the economy, even more 
than the jobs created by the oil and 
gas extraction and pipeline sectors 
combined.

Yet, the highest number of 
green jobs are currently neither in 
the EU nor in the US; they are in 
China. So either we join the global 
race to the new economy, or we 
lose it. This should be a priority. We 
should not forget that the victims of 
global climate change are not only 

in the developing world. We expe-
rience them in Europe as well. And 
the US has seen it also here with 
devastating natural disasters which 
hit your population centres.

I have therefore no doubt this 
century will be marked by those who 
fi nd the cheapest sources of renew-
able and low-carbon energy; these 
are the ones who will lead the trans-
formation to the modern economy. 
There is tremendous room for syn-
ergies across our two economies. 
We in Europe can benefi t and learn 
a lot from the American entrepre-
neurial spirit, whereas we can bring 
to the table some of the best prac-
tices and policies which are already 
implemented across hundreds of 
European “smart cities”.

We can work together on clean 
tech, technologies which improve 
our use of renewable sources, im-
prove effi ciency and storage capac-
ities. We will have to start thinking 
more seriously about cyber security 
given the digitation of the grids. 
These issues provide tremendous 
business opportunities!

It was an American initiative 
which brought together 22 coun-
tries and the European Union in 
the „Mission Innovation”. Its pur-
pose is to dramatically accelerate 
global clean energy innovation. As 
part of the initiative, participating 
countries have committed to dou-
ble their governments’ clean energy 
research and development (R&D) 
investments over fi ve years. They 
are also committed to encouraging 
greater levels of private sector in-
vestment in transformative clean 
energy technologies. We in Europe 
are highly committed to this topic. n

Din energetica UE
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Over the last 15 years, ener-
gy effi ciency improvements have 
saved the world 3.1 gigatonnes 
(Gtoe) of primary energy consump-
tion and 7Gt of CO2, in 2014 equa-
ting to 23% of global energy con-
sumption and 21% of global CO2 
emissions in 2014.

At an offi cial UN side event held 
in the side-lines of the COP22 ne-
gotiations in Marrakesh, the World 
Energy Council has released a report 
highlighting these signifi cant achie-
vements in energy effi ciency despite 
the recent global economic crisis.

The report, Energy Effi ciency: 
A straight path towards energy 
sustainability conducted in colla-
boration with ADEME, does however 
reveal that the annual improvement 
rate of energy effi ciency has slowed 
down from 1.6% between 2000 and 
2008 to 1.3% from 2009 to 2014.

Yet real progress is far behind 
the objective of 2.6% annual ener-
gy intensity improvement, despite 
energy effi ciency being one of the 
top action priorities for energy lea-
ders globally according to the Wor-
ld Energy Council’s issues monitor. 
The G20, Clean Ministerial, and the 
UN sustainable development goal 
number seven all point to the criti-
cal contribution of energy effi ciency 
to achieving a low carbon economy.

The new report also highlights 
that industrial electric motors and 
electric motor driven systems con-
sume almost half the world’s total 
electricity, and account for 70% of 
total electricity consumption within 
industry world-wide. The cost-effec-
tive potential to improve the energy 
effi ciency of motor systems is rou-
ghly 20%-30%.

The research concludes that al-
though energy effi ciency continues 
to improve globally and despite sig-
nifi cant advances, much more could 
be done to improve energy produc-
tion and consumption.

The report makes the following 
recommendations to advance ener-
gy effi ciency improvements:

• Energy prices should close-
ly refl ect the real cost of supply. 
Countries should set deadlines for a 
gradual energy pricing reform

• Consumers need to be bet-
ter informed. It is necessary to sim-
plify messages on energy effi ciency 
to reach the majority of consumers

• New technologies including 
smart meters and billing offer at-
tractive benefi ts and their wide intro-
duction should be supported by policies

• Innovative fi nancing tools 
need to be widely introduced to 

alleviate the public budgets from the 
fi nancial and fi scal incentives

• Regulations must be regu-
larly reviewed and strengthened 
if necessary and labelling and MEPS 
should be regularly revised and up-
graded

• Monitoring achievements 
and the impacts of measures is 
necessary to check the real impact 
of energy effi ciency policies

• The development of inter-
national or multi-national stan-
dards can help enhance international 
and regional cooperation, in addition 
to regional testing and harmonisation 
of equipment testing standards and 
facilities. International energy medi-
ums should be used to exchange ex-
periences for policies benchmarking 
and identifi cation of best practices.

• Effi ciency labels guide con-
sumers towards more energy effi -
cient appliances and motivates ma-
nufacturers to supply more energy 
effi cient products. However, labels 
alone are not suffi cient to transform 
markets, they need to be com-
plemented with Minimum Energy 
Performance Standards (MEPS) to 
remove ineffi cient equipment and 
introduce best practices. The MEPS 
set the minimum performance crite-
ria to be achieved by new applian-
ces or buildings.

• Price signals are key but 
alone are also not enough to im-
prove effi ciency. Clear and targeted 
policies are required to reinforce the 
role of energy prices in market eco-
nomies and support a wider deploy-
ment of energy effi cient equipment 
and services which would drive con-
sumer choice towards the most effi -
cient and cost effective solutions. n 

Din activitatea CME

 Energy Effi ciency Progress Needs Further Acceleration

Christoph Frei, Secretary General, World Energy Council, said: “While 
there has been some progress, there is still not enough being done to drive 
energy effi ciency and to reduce global energy emissions as agreed at COP21 in 
2015.

“We still need to develop new policies, strategies and business models to 
meet the challenge of securing tomorrow’s energy today. We will continue to 

engage global leaders to create the right policy signals, to 
scale up new business models, to drive innovation and global 
trade of best-in-class green goods and services. It’s about 
encouraging collaboration on regional integration projects 
that will deliver a sustainable future.”

François Moisan, Chair, World Energy Council Knowledge Network on Effi ciency 
policies, and Director of Strategy and Research, ADEME (France) said: “The introduction 
of energy effi ciency policies and measures has been growing fast around the world. The 
increasing number of countries with an energy effi ciency law, ten more compared to the 
2013 report, signifi es a strengthening and consolidation of the institutional commitment to 
energy effi ciency.”
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The decline was partly (about 
50%) due to lower prices for solar 
panels, but there was also „a mar-
ked cooling in two key markets, Chi-
na and Japan. Clean energy invest-
ment in China in 2016 was $87.8bn, 
down 26% on the all-time high of 
$119.1bn reached in 2015, while 
the equivalent fi gure for Japan was 
$22.8bn, down 43%.” 

Clean energy investment in the 
US slipped 7% to $58.6bn. Canada 
was down 46% at $2.4bn. Invest-
ment in the whole Asia-Pacifi c re-
gion including India and China fell 
26% to $135bn, some 47% of the 
world total. India was almost level 
with 2015, at $9.6bn, with several 
giant solar photovoltaic plants going 
ahead. 

Among developing nations, 
„many saw investment slip as pro-
jects that won capacity in renewa-
ble energy auctions during 2016 did 
not secure fi nance before the yea-
r-end.” Investment in South Africa 

fell 76% to $914m, while that in 
Chile dropped 80% to $821m, Mexi-
co fell 59% to $1bn 
and Uruguay 74% 
to $429m. Brazil 
edged down 5% to 
$6.8bn.

Europe was an 
exception, „up 3% 
at $70.9bn, helped 
by offshore wind 
and also by the big-
gest onshore wind 
project ever fi nan-
ced – the 1GW, 
$1.3bn Fosen com-
plex in Norway”. But 
German investmen-
ts were down 16% 
to $15.2bn, France 
down 5% to $3.6bn. 
The UK (soon not 
part of the EU any-
more) led the European fi eld for the 
third successive year, with invest-
ment of $25.9bn, up 2%. 

Offshore wind „was the bri-
ghtest spot in the global clean ener-
gy investment picture in 2016”, with 
capital spending commitments hit-
ting $29.9bn in 2016, up to 40% on 
the previous year, „as developers 
took advantage of improved econo-
mics, resulting from bigger turbines 

and better 
construction 
know-how.” 

On a 
more posi-
tive note, 
BnEF stated 
that „even 
though ove-
rall invest-
ment in cle-
an energy 
was down 
in 2016, the 
total capaci-
ty installed 
was not. A 
record 70GW 
of solar were 
added last 
year, up from 

56GW in 2015, plus 56.5GW of 
wind, down from 63GW but the se-
cond-highest fi gure ever.” n

Renewables investment: largest drop on record*

Din activitatea CME

*) Preluare din World Energy Focus Annual 2016

Bloomberg New Energ y Finance, one of the leading research companies 
in renewables worldwide, has announced that worldwide $287.5 billion was 
invested in renewable energy (including large hydro) last year, a drop of no 
less than 18% compared to 2015, the largest drop on record.
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Conform planului de activități 
aprobat de Consiliul Director al 
CNR-CME, în data de 27 aprilie 2017 
s-a desfășurat întâlnirea anuală de 
lucru a Secretariatului executiv al 
CNR-CME cu partenerii media ai 
Asociației CNR-CME.

Relația cu partenerii media re-
prezintă o prioritate strategică a 
 Asociației CNR-CME, care are ca 
obiectiv consolidarea reprezentati-
vității și contribuie la îmbunătățirea 
informării publicului țintă. Colabo-
rarea strânsă cu partenerii media 
din domeniul energie-mediu 
permite promovarea recipro-
că a imaginii, activităților și 
membrilor CNR-CME, precum 
și a publicațiilor partenere, 
prin organizarea în comun de 
evenimente științifi ce și expo-
ziționale, cu scopul sensibili-
zării și informării permanente 
a factorilor de decizie la nivel 
național, a specialiștilor și 
reprezentanților mediului de 
afaceri.

În programul întâlnirii, 
s-au avut în vedere analizarea stadiu- 
lui colaborării secretariatului execu-
tiv al CNR-CME cu partenerii media, 
identifi carea punctelor tari și a celor 
slabe și determinarea celor mai bune 
soluții pentru evitarea și/sau elimina-
rea oricăror posibile neconcordanțe 
sau suprapuneri de evenimente. S-a 
avut în vedere redefi nirea obiecti-
velor strategice, stabilirea acțiunilor 
comune precum și a mijloacelor de 
realizare a unei promovări mediatice 
reciproce mai efi ciente.

În deschiderea lucrărilor, domnul 
dr. ing. Gheorghe Bălan, directorul 
general executiv al CNR-CME, a mul-
țumit celor prezenți pentru participa-
re. Domnia sa a reiterat faptul că în 
prezent sunt încheiate protocoale de 
colaborare cu unsprezece reprezen-
tanți media, reafi rmând că și în anul 
care a trecut de la ultima întâlnire 
de lucru s-a înregistrat o colaborare 

fructuoasă în opt direcții de mare in-
teres printre care: publicarea și pro-
movarea de materiale de informare, 
organizarea în comun de evenimen-
te, FOREN 2016, participarea la șe-
dințele Consiliului Director ș.a.

În cuvântul său, dl Gheorghe 
Bălan a subliniat, totodată, necesi-
tatea și utilitatea întâlnirilor directe 
și în special a celor anuale de lucru 
cu reprezentanții partenerilor media 
pentru scoaterea în evidență, atât 
a realizărilor dar și a problemelor, 
pentru care să se găsească metode-

le și căile de rezolvare.
Luând cuvântul, domnul Gabriel 

Avăcăriței (editor șef la Energyno-
mics-Wing Media) s-a declarat deo-
sebit de satisfăcut de aceste întâlniri 
directe și se consideră onorat de 
parteneriatul cu CNR-CME și de fap-
tul că, prin mijlocirea acestuia, poate 
colabora direct cu celelalte publicații 
partenere. Domnia sa s-a pronunțat 
pentru punerea cu mai mare promp-
titudine la dispoziția reciprocă a pro-
gramelor de activități și a rezultatelor 
fi ecărei acțiuni. Este loc de mai mult, 
a apreciat domnia sa, în refl ectarea 
reciprocă a evenimentelor și a ma-
nifestărilor organizate sau la coor-
ganizarea cărora au colaborat. Este, 
de asemenea, necesară afl area, fi e 
și cu o oarecare aproximație, a da-
telor de apariție a fi ecărei publicații, 
precum și data limită până la care se 
pot trimite colaborări. În ce privește 

Mesagerul Energetic, buletinul infor-
mativ al CNR-CME, directorul gene-
ral executiv Gheorghe Bălan a in-
format că data de apariție este data 
ședinței lunare a Consiliului Director 
(dată care este trecută, încă din de-
cembrie, în programul de activități 
difuzat și pus la dispoziția fi ecărui 
partener), iar data limită de tran-
smitere a materialelor este data de 
15 a fi ecărei luni pentru numărul din 
luna viitoare. Ca arie de răspândire 
Mesagerul Energetic este difuzat pe 
suport hârtie la circa 60 de adrese, 

iar în format electro-
nic, la peste 900 de 
adrese și este postat și 
pe site-ul Asociației.

La rândul său, 
doamna Gabriela Mo-
roianu (director gene-
ral FOCUS Energetic) 
a apreciat în mod de-
osebit dinamica și pro-
fesionalismul Asociației 
CNR-CME, în care rolul 
secretariatului executiv 
este decisiv. Și-a mani-

festat, totodată, mulțumirea pentru 
modul de colaborare și dorește men-
ținerea, atât a căilor, cât și a frecven-
ței. Pentru a clarifi ca unele puncte de 
echivoc, domnia sa întreabă dacă se 
dorește ceva în plus din partea par-
tenerilor media, în ce privește cola-
borarea cu FOCUS Energetic. S-a an-
gajat, în context, să introducă noua 
siglă a CNR-CME pe site-ul propriu. 
Ca o notă distinctă, domnia sa a 
atras atenția secretariatului executiv 
CNR-CME să aibă în vedere ca FO-
REN 2018 să se organizeze sub 
semnul aniversării unui veac de 
la Marea Unire.

Doamna Cristina Trefaș (di-
rector general și fondator al Inves-
Tenergy) a solicitat să se transmi-
tă către partenerii media informări 
privind evenimentele internaționale 
din domeniul energiei la care CNR-
CME este reprezentat ca membru al 

Din activitatea CNR-CME

Întâlnirea de lucru anuală cu tema:
„Îmbunătăţirea promovării mediatice reciproce“
Sinteza evenimentului
Ing. Silvia Prundianu, șeful Departamentului evenimente, comunicare 
și relatii interne – CNR-CME
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CME. Apreciază, la rândul său, cola-
borarea InvesTenergy și CNR-CME ca 
fi ind foarte bună. Solicită directorului 
general executiv să încerce să deblo-
cheze programul de interviuri bi-
laterale seniori/tineri 
specialiști. Informează 
că dacă anumiți specialiș-
ti, membri ai CNR-CME, 
doresc să scrie pentru 
InvesTenergy să o facă 
cu toată deschiderea. 
Și-a exprimat, totodată, 
regretul că, din cauza 
unor factori independenți 
s-a ajuns la suprapu-
nerea de activități, atât 
pentru InvesTenergy, cât 
și pentru CNR-CME pe 
data de 11 mai 2017.

La discuții au parti-
cipat și domnul Matei 
Valentin (reprezentant al Petroleum 
Industry Review), doamna Violeta 
Șufan-Dumitriu (Monitorul de Pe-
trol și Gaze, SIPG) și domnul Amuliu 
Proca (Univers Ingineresc, AGIR).

În încheiere, domnul Gheor-
ghe Bălan a făcut din nou apel ca 
la stabilirea programului anual de 
activități/manifestări să se aibă 
în vedere că CNR-CME transmite 

programul propriu încă din luna 
decembrie pentru anul următor. 
Eventualele modifi cări ulterioare să 
fi e comunicate din timp celorlalți 
parteneri pentru a se putea armo-

niza, în limita posibilităților, progra-
mele proprii.

În cadrul discuțiilor s-au stabilit 
modalitățile de ridicare pe plan 
superior a colaborării bi și general 

univoce între parteneri în ve-
derea promovării în comun 
de evenimente cu scopul unei 
integrări active a politicilor 
energetice din România în 
strânsă corelare cu opțiunile 
și tendințele majore care se 
manifestă pe plan mondial.

Totodată, s-a convenit 
revizuirea, completarea 
și/sau modifi carea parția-
lă, în vederea prelungirii, 
a Protocolului de cola-
borare, pentru perioada 
2017 – 2018.

În încheiere s-a agreat, 
de comun acord, ca urmă-

toarea întâlnire anuală de lucru să 
se desfășoare în perioada marti-
e-aprilie 2018, pentru a se putea 
stabili și strategia de colaborare la 
FOREN 2018. n

Din activitatea CNR-CME

SEE UPSTREAM Annual Conference & Exhibition 2017
„Tehnologii onshore și offshore în zona Mării Negre“
Lavinia Iancu, Managing Editor Petroleum Industry Review

În perioada 8 – 9 mai, a avut 
loc la București evenimentul SEE 
UPSTREAM Annual Conferen-
ce & Exhibition 2017, organizat de 
Petroleum Club of Romania și In-
dustry Media Vector, editorul Pe-
troleum Industry Review, cu spriji-
nul CNR-CME.

Cea de a noua ediție a confe-
rinței anuale dedicată segmentului 
Upstream, eveniment de marcă al 
industriei de petrol și gaze, a reunit 
manageri din România și din zona 
Europei de Sud-Est, experți români 
și internaționali, ofi ciali din cadrul or-
ganismelor de reglementare, consul-
tanți și specialiști din domeniu, pen-
tru un nou schimb de idei și opinii pe 
marginea celor mai avansate soluții 
tehnico-științifi ce, în benefi ciul dez-
voltării sustenabile a industriei.

Dezbaterile s-au axat în spe-
cial pe situația curentă din industria 
energetică, priorități ale Strategiei 
Energetice Naționale, măsuri legis-
lative, implicații, dinamică și prog-

noze cu privire la prețul petrolului, 
provocări la adresa industriei de pe-
trol și gaze, programe de utilizare 
efi cientă a resurselor și reducere a 
costurilor, siguranță și securitate în 
muncă, strategii și planuri de viitor 
ale companiilor.

Structurată sub forma a cinci 
sesiuni tehnice și două keynote spe-
ech-uri, conferința a prilejuit discuții 
interactive între vorbitori și audien-
ță, spre o mai bună înțelegere a su-
biectelor prezentate.

În deschiderea conferinței, 
Andrew Costin – președinte-
le Petroleum Club of Romania, a 
notat câteva dintre cele mai im-
portante provocări ale industriei, 
atrăgând îndeosebi atenția asupra 
problemei capitalului uman, cu re-
ferire nu doar la specialiștii care 
au părăsit sectorul de petrol și 
gaze, cât mai ales la scăderea in-
teresului tinerilor față de această 
ramură de activitate a economiei.

În contextul regional, situația 

României, cu plusuri și minusuri, a 
fost analizată de Eugenia Gușilov 
– director ROEC, care a transmis 
un mesaj de atenționare cu privire 
la punctele slabe: scăderea credi-
bilității, vulnerabilitatea securității 
naționale, deteriorarea accentuată 
a reputației.

Temele majore de discuție ale pri-
mei sesiuni s-au concentrat asupra 
activităților de producție, creșterea 
factorului de recuperare (EOR), work- 
over și operațiuni onshore și offshore 
în industria de petrol și gaze. Astfel, 
reprezentanții celui mai mare produ-
cător de petrol și gaze din Europa de 
Sud-Est – OMV Petrom, au subliniat 
importanța unei oportunități tehnice 
pentru reducerea costurilor de pro-
ducție în cazul sondelor de gaze na-
turale. Soluția tehnologică prezentată 
de Dumitru Gherghiceanu – Senior 
Department Manager, și Andrei Ion 
Corneliu – Drilling Engineer, s-a re-
ferit la tubarea și cimentarea sonde-
lor de producție în procesul de foraj.
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La rândul său, Eugen Sorescu 
– directorul Direcției explorare a 
Romgaz, cel mai important produ-
cător și principal furnizor de gaze 
naturale din România a reiterat, în 
cadrul prezentării „Riscuri și pro-
vocări în proiectele de explorare“, 
strategia de explorare a compani-
ei, ce include continuarea proiecte-
lor afl ate în derulare, analiza noi-
lor oportunități în ceea ce privește 
achiziția de perimetre, alinierea la 
cele mai moderne practici, îmbu-
nătățirea analizei riscurilor, mana-
gementul portofoliului și pregătirea 
continuă a personalului.

O poveste de succes a fost adu-
să în atenția auditoriului de Alexan-
dra Damascan Armegioiu – Co-
untry Manager Winstar Satu Mare, 
fi liala Serinus Energy în România. 
Proiectul Moftinu de la Satu Mare, 
al 29-lea ca mărime din cele 
97 de descoperiri din Bazi-
nul Panonic, a atras investi-
ții canadiene considerabile și 
continuă dezvoltarea, prima 
producție de gaze fi ind aș-
teptată în primul trimestru 
al lui 2018.

Sesiunea dedicată sănă-
tății, siguranței și securității 
în muncă (HSE) a evidențiat 
aspecte esențiale referitoare 
la strategii pragmatice de 
îmbunătățire a siguranței și 
fi abilității și de creștere a 
efi cienței echipamentelor și 
proceselor. Constantin Gheorghe 
– președintele Autorității Competen-
te de Reglementare a Operațiunilor 
Petroliere Offshore la Marea Neagră 
a remarcat intensifi carea activității 
în sectorul românesc al Mării Negre. 
Operațiunile avansează spre zona 
de mare adâncime, ceea ce implică 
provocări și riscuri crescute, în timp 
ce legislația în domeniu se afl ă încă 
la un nivel incipient de dezvoltare.

Pe de altă parte, Christopher 
Hawkes – Safety Director IOGP a 
menționat cele mai importante re-
guli de supraviețuire într-un mediu 
ostil din punct de vedere economic, 
indicând principalele măsuri de pre-
venire a incidentelor de muncă în 
sectorul de petrol și gaze.

Cea de a doua zi a conferinței 
a debutat cu o scurtă trecere în 
revistă a celor mai recente evolu-
ții din segmentul explorare și pro-
ducție, susținută de prof. univ. dr. 

ing. Niculae Napoleon Antones-
cu – rector onorifi c al Universității 
Petrol-Gaze, urmată de intervenții-
le reprezentanților organismelor de 
reglementare în domeniu.

Sorin Gal – director general 
ANRM a asigurat audiența că există 
un program de guvernare ce cuprin-
de etape clare cu privire la elabo-
rarea legii redevențelor, iar Legea 
petrolului va fi  fi nalizată în luna oc-
tombrie și introdusă apoi în Parla-
ment. De asemenea, acesta a subli-
niat că în momentul de față există 
două direcții principale de interes: 
zona onshore de mare adâncime și 
regiunea Mării Negre.

În completare, Niculae Havrileț, 
președintele ANRE, s-a referit la re-
glementarea pieței gazelor naturale, 
menționând că în prezent segmen-
tul Upstream asigură o proporție 

de 95 – 97% din consumul intern 
de gaze naturale. Acesta a amintit 
și de noua obligație a operatorilor 
conductelor Upstream de a răspun-
de solicitărilor venite din partea ter-
ților.

Despre inovații, tehnologii noi 
și substituția hidrocarburilor a vor-
bit prof. univ. dr. ing. Ionuț Purica 
– expert Energie și Mediu, Acade-
mia Română. Analizând direcțiile și 
obiectivele de dezvoltare ale Uniunii 
Europene – proiectul Europa 2030, 
expertul a remarcat faptul că apar 
noi piloni și anume interconecta-
rea rețelelor (electrice și de gaze) 
și cercetarea & inovarea (R&I). În 
plus, pe baza unui calcul matematic 
simplu, acesta a conchis că este pu-
țin probabil ca în următorii 33 de ani 
autovehiculele electrice să înlocu-
iască mașinile diesel și pe benzină.

Continuând ideea expusă ante-
rior de expertul Academiei Româ-

ne, sesiunile următoare au accen-
tuat rolul și importanța cercetării și 
inovării pentru industria de petrol 
și gaze. Reprezentații companiilor 
participante la eveniment, atât cu 
expuneri cât și cu produse, au evi-
dențiat soluții inovative, tehnologii și 
echipamente de ultimă oră. Astfel, 
soluțiile oferite de compania Euro 
Gas Systems din Tîrgu Mureș, dis-
tribuitor ofi cial al renumitului pro-
ducător de compresoare Ariel Cor-
poration, includ: unități de compri-
mare gaze naturale, bazate atât pe 
compresoare cu piston, cât și cu șu-
rub, acționate de motoare electrice 
și termice, servicii de reparații capi-
tale pentru unitățile de comprimare 
existente, fabricarea de recipiente 
sub presiune și alte structuri meta-
lice, schimbătoare de căldură răcite 
cu aer, servicii complete de control 

nedistructiv, în la-
boratorul propriu 
și în teren. Clau-
diu Orban, di-
rector Vânzări, a 
subliniat efi ciența 
echipamentelor 
de comprima-
re gaze naturale 
destinate cape-
telor de sondă în 
special în cazul 
sondelor de gaze 
marginale, exem-
plifi când cu studii 
de caz elocvente.

Leonard Trifu – Marketing Ma-
nager, INCDT Comoti, a completat 
gama de soluții destinate industriei 
de petrol și gaze cu o paletă largă 
de echipamente de înaltă efi ciență 
și servicii speciale – echipamente de 
comprimare și recuperare a gazelor 
naturale, compresoare centrifugale 
de aer, grup turbocompresor pen-
tru gaze naturale, electrocompresor 
centrifugal de gaze, automatizări, 
asamblare, mentenanță, service, 
modelare 3D, analiză CFD, stand 
de încercări turbomotoare ș.a. În 
plus, Institutul Național de Cerce-
tare-Dezvoltare Turbomotoare, se 
remar că prin derularea de programe 
de cooperare internațională și parte-
neriate tehnico-științifi ce cu instituții 
și companii prestigioase din Europa. 
De asemenea, printre preocupările 
constante ale institutului se înscriu 
exploatarea ecologică, rațională și 
efi cientă a resurselor naturale; dez-
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voltarea de tehnologii și echipamen-
te noi, destinate protecției și ecologi-
zării mediului.

Efi ciența tehnologiei trenchless, 
cu aplicații în diverse domenii de 
activitate, inclusiv industria de pe-
trol și gaze, a fost demonstra-
tă de Dymitr Petrow-Ganew 
– Area Sales Manager Europa 
Centrală și de Est, Herrenkne-
cht. Cele mai noi echipamente 
și soluții de subtraversare – ra-
pide, economice, sigure și pri-
etenoase cu mediul, au atras 
atenția audienței, interesată de 
instalațiile moderne de foraj cu 
performanțe deosebite fabrica-
te de compania germană. Echi-
pamentele HDD (foraj orizontal 
dirijat) de la Herrenknecht sunt 
utilizate în întreaga lume la in-
stalarea conductelor de petrol și 
gaze naturale, precum și a con-
ductelor de apă și canalizare.

Pentru creșterea efi cienței ope-
rațiunilor de foraj, concomitent cu 
reducerea costurilor, Tomax pro-
pune un concept nou de scule de 
instrumentație – Anti-Stick-Slip 
Tool (AST), un amortizor de vibra-
ții axiale și torsionale. Potrivit lui 
Morten Granhøy-Lieng – VP Ope-
rations, utilizarea noului instrument 
îmbunătățește efi ciența sapei de fo-
raj, împiedică efectul distructiv 
al vibrațiilor și crește ROP (rata de 
penetrare).

Transformarea digitală a secto-
rului de explorare și producție re-
prezintă încă o provocare la adresa 
industriei de petrol și gaze, carac-
terizată de un volum imens de date 
și informații organizaționale, ge-
ografi ce și geopolitice. Și aceasta 
nu este doar o provocare tehnolo-

gică, ci implică și o schimbare de 
mentalitate la nivelul organizațiilor, 
de la manageri la angajați, susține 

dr. Stefan Blendinger – reprezen-
tantul Siemens Austria. Benefi ciile 
sunt însă de necontestat, iar adop-

tarea unei tehnologii de ultimă ge-
nerație și managementul integrat 
al datelor contribuie la dezvoltarea 
sustenabilă a industriei.

NA Solid Petroserve, companie 
canadiană de servicii petroliere, spe-
cializată în servicii slickline & wireli-
ne și servicii de testare a sondelor, 
pune la dispoziția clienților o gamă 
largă de scule, dispozitive și echipa-
mente auxiliare în scopul creșterii 
performanței operaționale. Pe lângă 
serviciile de testare a sondelor, preșe-
dintele companiei, Robert Louis Fox, 

a enumerat 
soluțiile EPF și 
sistemele de 
achiziție date 
BHP, cu diver-
se aplicații în 
industrie.

Exper t i -
zarea tehnică 
a conductelor 
tehnologice 
prin metoda 
combinată cu 
unde ghidate 
(GWT) și a 
gradientului 
de potențial 

(DC Voltage Gradient Pipeline Sur-
vey – DCVG) a constituit subiectul 
expunerii reprezentantului IPM-Par-
tners, Dragoș Toma – Engineering 
& Inspection Manager. Avantajele 
utilizării metodei combinate includ: 
probabilitatea mare de detectare 
a eventualelor defecte în mate-

rialul tubular (95 – 98%); preci-
zia mare de localizare a acestora 
în vederea remedierii; nu necesită 
scoaterea conductei din funcțiu-
ne sau modifi carea parametrilor 
de operare în timpul examinărilor, 

ambele metode fi ind 
nedistructive și nein-
vazive. Date fi ind 
necesitățile partene-
rilor, privind realiza-
rea unei mentenan-
țe cât mai riguroase 
a utilajelor și 
echipamentelor afl ate 
în dotare, compania 
a dezvoltat, pe 
parcursul timpului, 
modele de investigații 
tehnice din ce în ce 
mai performante.

Prof. univ. dr. ing. 
Mihail Minescu, pro-

rector al Universităţii Petrol-Gaze, 
este partizanul modernizării sis-
temelor de asamblare a țevilor din 
cupru în vederea utilizării acestora 
la instalațiile de gaze naturale (deși 
procedeul de asamblare prin presa-
re a țevilor și fi tingurilor din cupru 
propus a fost omologat de organis-
mele abilitate în acest scop, nu a 
fost introdus în normativul ANRGN 
și nu poate fi  aplicat încă în Româ-
nia, în condițiile în care procedeul 
este folosit în majoritatea țărilor eu-
ropene). Avantajele țevilor de cupru 
comparativ cu cele din oțel – rezis-
tență superioară la coroziune, grosi-
me mai mică a pereților, comportare 
superioară atât la temperaturi joase 
cât și la temperaturi înalte, tehnolo-
gii simple de asamblare, recomandă 
acest procedeu. 

În concluzie, conferinţa a 
atras, ca de fi ecare dată, interesul 
specialiştilor din segmentul Up-
stream al industriei de petrol și 
gaze, care au benefi ciat de opor-
tunitatea de a se întâlni și discu-
ta cu reprezentanții organismelor 
de reglementare în domeniu, de a 
dezbate cu colegii cele mai noi so-
luții pentru depășirea provocărilor 
tehnice și operaționale, generate 
de un mediu de lucru atât de so-
licitant și vulnerabil, și de a se co-
necta direct cu furnizorii de soluții 
și servicii de top din industrie.

Prezentările in extenso pot fi  
vizualizate și descărcate la www.
blackseaevents.com. n
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Organizatori: Parteneri Oficiali evenimente 2017: 

  

Ministerul 

Energiei 
  

 

 

 

 

Cu sprijinul: ANRE, CNTEE TRANSELECTRICA 
 

 

 

AGENDA CONFERINŢEI: 
 

STUDIUL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI: 
“WORLD ENERGY TRILEMMA” cu tema: 

“Trilema energiei şi politicile energetice. Evidenţierea dificultăţilor cu care se confruntă 
unităţile energetice pentru echilibrarea elementelor esenţiale ale trilemei:  
securitatea energetică, echitatea socială şi impactul asupra mediului” 

 

15 iunie 2017, orele 1000-1300 

ISPE, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici 
 

09.30-10.00      Înregistrare participanți și invitaţie la cafea  
 

MODERATORI: 
§ Ing. Andrei Petrişor MAIOREANU, Secretar de Stat, Ministerul Energiei 
§ Dr. ing. Gheorghe INDRE, Consilier CNR-CME 

 

MOTIVAŢIE: 
• Diseminarea conţinutului Raportului „Trilema energiei 2016” 

• Identificarea aspectelor relevante pentru România  

• Identificarea posibilităţilor de valorificare în politica energetică a României 
 

OBIECTIVE: 
1. Prezentarea conţinutului Raportului „Trilema energiei 2016” 
2. Valorificarea recomandărilor din raport pentru politica de eficienţă energetică 
3. Poziţia României în clasament şi concluziile strategiei energetice a României 
4. Valorificarea recomandărilor Raportului pentru identificarea unor soluţii de finanţare a proiectelor 
5. Raportul „Trilema energiei” şi situaţia valorificării resurselor de energie 
6. Dezvoltarea proiectelor de infrastructură în lumina recomandărilor din Raportul „Trilema energiei” 

 

SUBIECTE DE INTERES: 
1. Situaţia resurselor energetice primare şi perspectivele de valorificare 
2. Politicile de promovare a eficienţei energetice 
3. Dezvoltarea infrastructurii reţelelor de transport al energiei electrice şi al gazelor naturale 
4. Solutii şi mecanisme de finantare a proiectelor din energie 
5. Aspectele sociale ale dezvoltării sectorului energetic 
6. Aspectele de mediu şi proiectele energetice 
7. Politicile de resurse umane în lumina recomandărilor din Raport 

 
 

VORBITORI: 
1. Dr. ing. Gheorghe INDRE, Consilier CNR-CME – Prezentarea Studiului “Trilema energiei 2016” 
2. Dr. ing. Elena POPESCU, Director General, Ministerul Energiei - Strategia energetică a Romaniei şi indicatorii 

din Studiul „Trilema energiei” 
3. Dr. ing. Otilia MARIN, Director General ANRE - Piața gazelor naturale - reglementări actuale și perspectiva de 

dezvoltare 
4. Dr. ing. Ion LUNGU, Preşedinte AFEER - Influenţa indicatorilor din studiul „Trilema Energiei” asupra  pieţelor 
5. Dr. ing. Silvia VLĂSCEANU, Director Executiv ACUE - Aspecte privind dezvoltarea infrastructurii reţelelor 

electrice ale companiilor de utilităţi pentru integrarea producţiei distribuite de energie 
6. Dr. ing. Filip CÂRLEA, Director Centrul pentru Energie Regenerabilă & Eficienţă Energetică, INCE, Academia 

Română - Aspecte privind dimensiunea economică şi socială a producerii de energie în surse distribuite 
7. Ing. Cristian PODAŞCĂ, Şef Serviciu ANRE - Reglementările menite să stimuleze creşterea eficientei 

energetice şi impactul lor asupra echilibrării indicatorilor din „Trilema Energiei” 
8. Dr. ing. Teodor CHIRICA, Preşedinte Onorific ROMATOM, Director General EnergoNuclear – Contribuția 

producției de energie electrică în CNE la reducerea emisiilor de CO2 și îmbunătățirea indicatorului de 
sustenabilitate și securitate energetică 

9. Ing. Paul GHEORGHIESCU, specialist hidroenergetician – Rolul producției de hidroenergie din România pentru 
creșterea accesibilității, securității și reducerea emisiilor 
 

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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Organizatori: Parteneri Oficiali evenimente 2017: 

     

Parteneri (Tbc): Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, CNCAN, ANSALDO NUCLEARE, ELCOMEX, EnergoNuclear, ROMATOM  
Cu sprijinul Universităţii Politehnica Bucureşti 

AGENDA PRELIMINARĂ A CONFERINŢEI 

 

 

   ENERGIA NUCLEARĂ - SIGURĂ, SUSTENABILĂ ȘI COMPETITIVĂ ÎN ROMÂNIA 
 

29 iunie 2017, orele 1000-1300 
Universitatea Politehnica Bucureşti, Centrul de Conferinţe 

 
09.30-10.00      Înregistrare participanți și invitaţie la cafea  

 
MODERATORI:  
v Prof. univ. dr. Șerban VALECA, Ministrul Cercetării şi Inovării 
v Dr. ing. Rodin TRAICU, Președinte CNCAN 
v Prof. dr. ing. Ilie PRISECARU, Universitatea Politehnica București 
v Prof. dr. ing. Ionuţ PURICA, Consilier CNR-CME  

 
MOTIVAŢIE: 
• Unitățile 1+2 ale CNE Cernavodă au atins maturitatea exploatării în condiții de maximă siguranță, urmând ca 

în 2023 Unitatea 1 să realizeze retubarea. 
• Funcționarea în condiții de siguranță a Unităților 1+2 și Reactorului de cercetare TRIGA și extinderea duratei 

de viață a grupurilor 1 şi 2 la  durate mărite aprobate de CNCAN.  
• Reluarea și finalizarea lucrărilor de investiție la U 3+4 este o prioritate guvernamentală și necesită un efort 

organizatoric și instituțional deosebit, mai ales datorită schimbării generațiilor de echipamente electrice, 
automatizări care implică reproiectări, calcule, calificări etc.   

• Reactoare din generatia IV tip SMR: ALFRED - eforturi naționale și cooperare internațională. Necesitatea 
unor consorții naționale și internaționale. Transfer de cunostințe și experiență. 

• Nuclear Knowledge Management: Educația și pregătirea personalului necesită o nouă abordare datorită 
schimbărilor filozofiei de securitate nucleară post Fukushima. 

 

OBIECTIVE: 
v Definirea noilor direcții de cercetare necesare îmbunătățirii siguranței în exploatare a unităților 1+2. 
v Actualizarea standardelor și procedurilor folosite pentru îmbunătățirea performanțelor de exploatare post 

Fukushima în condiții mai bune de protejare a mediului cu eficientă economică sporită. 
v Actualizarea opțiunilor nucleare din strategia energetică a României. 
v Planul de perspectivă al SEN. 
v Continuarea colaborării cu țările membre UE din perspectiva integrării europene. 
v Programul de perspectivă a exploatării uraniului în România.  

 

SUBIECTE DE INTERES: 
1. Stress test U1+2 și măsurile adoptate. 
2. Capabilitatea industriei nucleare din România și relansarea economică. 
3. Generația 4 de reactoare nucleare și alte tehnologii complementare. 
4. Soluții moderne de asigurare a răcirii CNE în regimuri de secetă extremă. 
5. Stadiul pe plan mondial al generației IV de reactoare. 
6. Studii de amplasare CNE nr. 2 în variante de centrale pseudovirtuale împreună cu CHEAP. 
7. Evoluțiile nucleare post-Fukushima. 

 

VORBITORI INVITAŢI:  
Reprezentanţi ai: Ministerului Energiei; Nuclearelectrica; AN&DR; RATEN; RATEN – ICN Pitesti / RATEN – 
CITON; CNE Cernavodă; Universităţii Politehnica București; ICSI Rm. Vâlcea; EnergoNuclear; ELCOMEX; 
AREN; ROMATOM; Companiei Naționale a Uraniului; ISPE 

 

12.30-13.00      Discuţii, Concluzii 
 

Participanţi 
Reprezentanţi ai Ministerelor: Energiei, Mediului, Finanţelor; Cercetării şi Inovării; Autorităţilor şi companiilor din domeniu; 

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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Seniorii energiei

Elena Ratcu: Înainte de a 
începe incursiunea prin viața 
și cariera dumneavoastră, aș 
vrea să abordăm un subiect 
„fi erbinte“ legat de frigul ier-
nii care tocmai a trecut. A fost 
o situație cumva atipică? De ce 
termenul „criză“ a fost dese-
ori folosit cu referire la siste-
mul energetic? Analizând „la 
rece“ sectoarele de producere, 
transport, distribuție-furnizare 
și modul în care s-a comportat 
piața de electricitate, v-aș ruga 
să îmi spuneți care a fost mo-
tivul distorsiunilor produse și 
care sunt lecțiile pe care le-am 
avut de învățat?

Ion Lungu: 
Așa cum ați spus, 
a fost o situație to-
tal atipică, mai ales 
pentru România. 
Țările cu experien-
ță mai îndelunga-
tă de piață au însă 
mai multă încredere 
în piața de energie 
electrică, pe când 
la noi lucrurile nu 
sunt încă sufi cient 
de bine așezate, 
dar din punctul meu 
de vedere mergem 

spre un drum bun. De regulă, pre-
țurile la energie electrică, mai ales 
cele de pe piața spot sunt mai mari 
în timpul iernii, pentru că este o ce-
rere mare datorată consumului mai 
mare, iar condițiile atmosferice sunt 
nefavorabile. Iarna aceasta însă, au 
fost câteva elemente produse si-
multan: un frig mai pronunțat care 
a determinat un consum mare de 
energie electrică, deci și o cerere 
foarte mare. Apoi, deși au fost zile 
cu ninsori puternice, a fost o iarnă 
secetoasă. 

‒ Ce înseamnă iarnă sece-
toasă din punct de vedere ener-
getic? 

‒ Când spu-
nem asta, noi 
ne referim la 
Dunăre. Cen-
trala de la Por-
țile de Fier are 
un rol deter-
minant în pro-
ducția hidro și 
acoperă apro-
ximativ 60% 
din producția 
de energie a 
Hidroelectrica. 
În iarna care 
a trecut, debi-

tul Dunării a fost cam la jumătate 
față de media multianuală, iar re-
zervele de apă din marile acumulări 
hidroenergetice au scăzut din cau-
za utilizării acestora la echilibrarea 
sistemului. Un alt element distorsio-
nant a fost creșterea consumului de 
energie electrică și de gaze naturale, 
ceea ce a dus la un defi cit de ener-
gie electrică în sud-estul Europei și 
la oferte mai mici în toată zona, nu 
numai în România. Piața de energie 
din România este cuplată cu piețele 
din Ungaria, Cehia, Slovacia și orice 

Dialog de sufl et cu dl. prof. univ. dr. ing. Ion LUNGU, 
președintele AFEER
Prof. Elena Ratcu, consilier CNR-CME

Dincolo de profesionistul de mare 
valoare, domnul prof. univ. dr. ing. 
Ion Lungu este în primul rând un Om 
frumos, care are talentul și harul de a 
atrage în prejma sa oameni de valoa-
re și la fel de frumoși. Încă din copi-
lărie visa să devină inginer electroer-
getician, fascinat fi ind întotdeuna de 
stâlpii de electricitate pe care-i vedea 
defi lând pe marginea drumului în că-
lătoriile sale cu trenul sau cu mașina. 
Iubește enorm sectorul energetic, 
este vizionar în multe privințe, a avut 

poziții de top chiar din tinerețe, iar succes a avut întotdeauna. Succesul 
a însemnat însă multă învățătură, un volum imens de muncă, pasiune în 
tot ceea ce face și foarte multă dedicație. Este în același timp calm, cald 
și echilibrat, iar oamenii cu care colaborează îl îndrăgesc instantaneu. 
A avut mentori extraordinari, despre care vorbește cu profund respect 
și admirație, și își conduce viața respectând principiile eticii și ideea că 
întotdeauna trebuie să faci ceva util care să rămână după tine, să înveți 
tot timpul ceva nou, să citești, să-i educi pe alții și să-ți formezi discipoli, 
astfel încât să nu ai sentimentul că ai trăit degeaba.

Domnul prof. univ. dr. ing. Ion 
Lungu, absolvent al Institutului Poli-
tehnic București, Facultatea de Energe-
tică, Secția electroenergetică, cu doc-
toratul obținut în specialitatea Tehnica 
tensiunilor înalte, în anul 1988, s-a ală-
turat echipei CEZ Trade din anul 2007, 
după o experiență de peste 30 de ani 
în domeniul energetic, unde a ocupat 
diferite funcții, printre care președinte 
al Autorității Naționale de Reglemen-
tare în domeniul Energiei (ANRE), di-
rector general al Electrica și membru 
în Consiliul de Administrație al CONEL. 
Din 2006, dl Ion Lungu este președin-
tele Asociației Furnizorilor de Energie 
Electrică din România (AFEER). Din 
1992 până în prezent, are o activitate 
academică importantă la universitățile 
Politehnica din București și Valahia din 
Târgoviște, unde a parcurs toate trep-
tele ierarhice: asistent universitar, șef 
de lucrări, conferențiar, profesor, pre-
dând cursuri de tehnica tensiunilor înal-
te, utilizarea energiei electrice, tran-
sportul și distribuția energiei electrice. 
În prezent, predă un curs de fi nanța-
re a proiectelor în energie, la o grupă 
de masteranzi la ASE. Este membru în 
numeroase organizații naționale și in-
ternaționale de prestigiu, printre care: 
AFEER; Asociația pentru Politici Ener-
getice din România (APER); membru în 
prezidiul Asociației Reglementatorilor, 
ERRA (2000 – 2004); reprezentant al 
României în CS C5 – Piețe și Reglemen-
tări al Consiliului Internațional al Marilor 
Rețele Electrice – CIGRE (1998 – 2011), 
coordonator WG C5-09. De asemenea, 
este autor și coautor a cinci publicații 
tehnice și 130 de lucrări științifi ce în do-
meniul său predilect de activitate. Este 
decorat cu Ordinul Pentru Merit în grad 
de Cavaler și este Cetățean de onoare 
al comunei Pârscov.

http://code-industry.net/


MESAGERUL  ENERGETIC Anul XV, Nr. 185, mai 201728

Seniorii energiei

disfuncționalitate produsă în țările 
respective se resimte și la noi. Apoi, 
a mai fost vorba și de emiterea unei 
Hotărâri de Guvern care prevedea 
reducerea sau chiar interzicerea ex-
porturilor de energie electrică între 
16 ianuarie – 15 februarie 2017. 
Aceasta era o chestiune normală, 
iar România avea acest drept. Anor-
mal a fost faptul că această hotă-
râre a fost însoțită de unele poziții 
ofi ciale care menționau că nu avem 
stocuri sufi ciente și că situația este 
critică. E adevărat, stocurile nicio-
dată nu sunt fantastice, pentru că, 
iarăși, trebuie găsit un echilibru în-
tre cât te costă și ce avantaje putem 
obține cu niște stocuri foarte mari. 
Situația nu a fost însă atât de rea pe 
cât încerca să se inducă.

„Avem nevoie de etică 
în afaceri“ 

‒ De ce încearcă să se inducă 
această stare?

‒ Cred că a fost și o coinciden-
ță nefavorabilă, pentru că pe acest 
fond de condiții meteo severe, a 
avut loc și o schimbare de guvern, 
care venise cu o echipă nouă de 
specialiști, nefamiliarizați încă în to-
talitate cu problemele și poate s-au 
temut să nu se întâmple ceva rău. 
Însă specialiștii vechi din sistem 
caracterizează această situație ca 
nefi ind cea mai rea, comparativ cu 
iarna 2012 – 2013, care a fost chiar 
mai rea din punct de vedere al sto-
curilor. Noi vorbim totuși de o bursă, 
iar bursa este sensibilă la zvonuri și 
la anumite temeri exprimate și, ca 
atare, s-au produs creșteri 
de prețuri la energia elec-
trică mult mai mari decât 
se aștepta lumea. Sistemul 
energetic nu a prezentat ni-
ciun risc din punct de vedere 
al funcționării, exportul de 
energie s-a realizat conform 
programărilor, nu au fost 
întreruperi de alimentare 
cu energie electrică la con-
sumatori și au fost rezerve 
sufi ciente pentru acoperirea 
nevoilor noastre. Sunt ex-
trem de bucuros să constat că ace-
astă întâmplare nefericită a arătat 
totuși soliditatea sistemului electro-
energetic și solidaritatea specialiști-
lor energeticieni. Vedeți însă, expli-

cate așa, sigur că lucrurile par a fi  
normale, totuși trebuie să învățăm 
ceva din aceste întâmplări. Probabil 
știți că de curând noi am organizat 
la AFEER un simpozion privind etica 
în piața de energie. Ei, întâmplarea 
din iarna aceasta comportă niște 
probleme care țin totuși și de eti-
că. Aseară răsfoiam o carte foarte 
dragă mie, „Era turbulențelor – 
aventuri într-o lume nouă“ de Alan 
Greenspan, care este savuroasă și 
pe care o recitesc mereu cu mare 
plăcere, chiar făcând unele adnotări 
pe ea. Acolo se spune printre altele 
că, de regulă, majoritatea contracte-
lor într-o lume, hai să zicem normală, 
se încheie verbal și se formalizează 
în scris, deseori după o perioadă mai 
lungă, chiar dacă prețurile s-au miș-
cat foarte mult între timp. Asta este 
o remarcă formidabilă! Deci, iată că 
trebuie o etică în toate!

‒ De curând ați afi rmat că în 
2017 competiția între furnizo-
rii de energie electrică va creș-
te mult. Aceasta este destul de 
acerbă și acum, iar aceste lupte 
între furnizori le resimțim și noi, 
consumatorii casnici de energie, 
pentru că deja ni se promit ofer-
te extrem de atractive. Ce tre-
buie să știe utilizatorul și ce să 
înțeleagă el despre promoțiile 
cu care este asaltat pe diverse 
căi și care pot include și unele 
capcane? Cum e cu liberalizarea 
completă a pieței preconizată 
pentru începutul anului 2018?

‒ Da, acum este o concurență 
extrem de dură între furnizori. Piața 

de energie de la noi, ca peste tot 
de altfel, cuprinde două segmen-
te꞉ piața angro și piața de retail 
sau en-detaille. Spre deosebire de 
alte piețe, noi trebuie să satisfacem 

toate cerințele clientului în timp 
real. Avem o piață de retail extrem 
de fl exibilă și o piață angro rela-
tiv rigidă. Se tranzacționează nu-
mai produse standard, pe perioade 
standard și cred că de aceea există 
o ruptură între cele două piețe și 
probabil că autoritățile vor trebui să 
lucreze în continuare pentru redu-
cerea acestor distorsiuni. În privința 
concurenței, ambele piețe sunt ex-
trem de concurențiale. Sunt foarte 
multe analize de oferte la consu-
matorii fi nali la care participă în jur 
de 10 furnizori. Se oferă de multe 
ori prețuri la limită; de-abia obții o 
margine sau eşti pe zero, în speran-
ța că viitorul va fi  mai bun și că poa-
te poți oferi și alte servicii. Pe piața 
angro, unde de regulă acționează 
traderii, este de asemenea o mare 
concurență. De aceea și asociația 
noastră, AFEER, este cumva atipi-
că, pentru că toți membrii asociației 
sunt concurenți între ei (zâmbește). 
Din punct de vedere teoretic, piața 
este liberalizată complet, în sensul 
că toți consumatorii au dreptul să-și 
schimbe furnizorul. Practica a ară-
tat însă că nu toți au abilitatea de a 
răspunde ofertelor care vin și care, 
de multe ori, nu sunt explicate pe 
înțelesul consumatorilor.

─ Și omul obișnuit, nefami-
liarizat cu domeniul, ce să 
înțeleagă? Nu ar trebui făcută 
o campanie de conştientizare a 
populației în acest sens? 

‒ Iarăși trebuie să mă laud 
puțin cu AFEER-ul care a organi-
zat o campanie foarte interesan-
tă, „Un consumator informat este 
un consumator protejat“. Noi am 
urmărit să protejăm consumatorii 
de anumite oferte, pentru că la un 
moment dat au fost niște oferte de 
genul acesta꞉ noi vă dăm energia 
mai ieftină, iar lumea întreabă bi-
neînțeles de ce energia de la fur-
nizorul acela este mai ieftină decât 
la celălalt. Bun, unii spuneau că 
nu introduc în energie certifi catele 
verzi, care până la urmă tot trebu-
ie vândute, sau, că ei nu iau taxa 
TV, care într-adevăr era un viciu 

de reglementare și atunci, desigur, 
energia pare mai ieftină și tentan-
tă. Însă aceste taxe tot există, nu-
mai că furnizorul respectiv făcea 
cumva o amânare a lor. De unde 
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provine totuși o ofertă corectă? Aș 
spune că în primul rând ar veni din-
tr-un, să zicem, noroc al României 
și al reglementatorului. Pentru că în 
momentul în care a început libera-
lizarea pieței în România, de fapt a 
început ieftinirea energiei datorită 
presiunii energiei produsă din surse 
regenerabile, gaze de șist etc. Pe de 
o parte, furnizorii care sunt obligați 
să furnizeze unor consumatori sunt 
cumva și protejați de ANRE 
pentru că nu este admis ca 
un consumator să rămână 
fără un furnizor, şi atunci 
ei au un profi t, nu foarte 
mare, ci un profi t regle-
mentat asigurat de ANRE. 
Să spunem că unii furnizori 
mai mici se mulțumesc și 
cu mai puțin și sunt dispuși 
să dea energie cu profi t mai 
mic pentru că ei nu au cos-
turile mari ale unui furnizor 
reglementat care este obli-
gat, de exemplu, să aibă 
un centru de informare cu 
clienții deschis zilnic, la o 
distanță de cel mult 50 km 
față de orice consumator. 

Și, nu în ultimul rând, unii furni-
zori sunt dispuși la un risc mai mare 
mizând pe o ieftinire a energiei; aici 
însă aș vrea să amintesc și de si-
tuația din această iarnă, când 5 – 6 
furnizori sunt deja în faliment sau în 
insolvență, datorită riscurilor mari 
asumate și atenție, este vorba de 
furnizori importanţi din piață!

─ Vorbeați mai înainte de 
seminarul organizat de AFEER 
„Etica în piața de energie“, la 
fi nalul căruia ați recomandat ca 
pe piața de energie să funcțio-
neze regula de aur a eticii: „Ce 
ție nu-ți place, altuia nu-i face“. 
Se poate ca etica și profi tul să 
meargă mână în mână? 

─ Activitatea de trading, funda-
mental, nu prea implică etică. Iar 
atunci mă veți întreba își are etica 
loc aici sau nu? Conform teoriilor 
moderne, o afacere durabilă nu ar 
trebui să implice neapărat etică, 
pentru că nu poți avea o activitate 
fi nanciară foarte bună, dar și etică, 
atunci când îți vine și concurența 
din spate. În fond, teoretic vorbind, 
ce înseamnă norme juridice și nor-
me etice? Normele juridice creează 

un minimum de sociabilitate, iar 
normele etice tind spre un maxim, 
adică să se facă anumite reguli de 
comportare și acolo unde nu exis-
tă pedeapsa juridică. Printre altele, 
conferința noastră a abordat și ceea 
ce s-a întâmplat în iarna aceasta, 
când o serie de jucători din piață, 
profi tând de niște lacune în contrac-
tele PCSU (Piața Centralizată pentru 
Serviciul Universal) ce nu prevedeau 

în mod explicit penalități, au prefe-
rat să suspende aceste contracte și 
să vândă energia în alte locuri. Ori, 
acea suspendare unilaterală a con-
tractelor a fost o chestiune neetică 
din punctul nostru de vedere, chiar 
dacă din punct de vedere al legali-
tăţii este de discutat. Pentru ca lu-
crurile să fi e normale într-o piață, 
trebuie să existe un echilibru între 
drepturile și obligațiile părților, pre-
cum și între dorință și conștiință, 
iar acest echilibru să fi e respectat. 
Aceste lucruri trebuie să fi e obliga-
torii, chiar dacă nu pentru toate din 
ele se vor găsi corespondenţe juri-
dice. La întrebarea dumneavoastră, 
cum se poate îmbina etica cu pro-
fi tul, pot să vă spun că oamenii au 
început să caute o relație de încre-
dere și de durată, chiar dacă nu este 
prețul cel mai mic. Să știți că se va 
putea, dar pentru asta trebuie timp 
și răbdare. De altfel, acest lucru a 
fost confi rmat de către una din in-
vitatele la conferință, care a expli-
cat cum un grup de tineri români cu 
ceva experiență de lucru în Anglia, 
au construit o fi rmă în România cu 
care au reuşit să demonstreze că 
se pot face afaceri de succes și cu 
respectarea unor norme și principii 

etice într-un mediu realmente con-
curenţial. Și, pentru că tot am vorbit 
de AFEER sunt deosebit de mândru 
că anul trecut, în cadrul Galei pre-
miilor The Diplomat, când pentru 
prima oară s-a introdus categoria 
Asociații și ONG-uri, AFEER a fost 
desemnată Asociația anului.

─ Cu oameni ca dumneavoas-
tră putem să avem speranță…

─ Da, cu oamenii buni din sis-
tem, dedicați și care vor să lucreze 
efectiv în piața de energie, se va pu-
tea realiza și acest lucru.  

─ Este bine pusă problema꞉ 
energia produsă din surse re-
generabile, versus cea produsă 
din surse clasice de energie, așa 
cum am auzit uneori?  

– E total greșit să se pună astfel 
problema. Nu regenerabile versus 
clasice, ci ar trebui spus regenera-
bile și clasice. Dacă plecăm de la 
această premisă, lucrurile sunt deja 
pe un făgaș bun. În al doilea rând, 
trebuie să avem în vedere și câteva 
prevederi legale și anume: conser-
varea naturii, schimbările climatice 
fundamentale și dezvoltarea durabi-
lă. România benefi ciază de avantajul 
unui mix energetic fantastic de bun, 
cum cred că nicio țară europeană nu 
are. Noi trebuie să ne conservăm 
acest mix, să nu mai plecăm de la 
ideea că suntem unii împotriva al-
tora. Din punctul meu de vedere, 
sursele regenerabile au avut un 
„boom“ nesperat în România și da-
torită faptului că a existat o schemă 
suport mult mai generoasă decât în 
alte părți, care a justifi cat pe deplin 
abordarea că ceea ce este foarte ris-
cant este și bine plătit. 

‒ A fost riscant?

– Chiar a fost riscant, să știți! 
S-au dat peste cap total companiile 
care au investit în surse regenerabi-
le. Interviul nostru are loc la câteva 
zile după aprobarea unei Ordonan-
țe de Urgență care reglementea-
ză cumva situația regenerabilelor 
(NB: OUG nr. 24/2017 privind mo-
difi carea și completarea Legii nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemu-
lui de promovare a producerii ener-
giei din surse regenerabile de ener-
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gie și pentru modifi carea unor acte 
normative), iar eu cred că lucrurile 
încearcă să intre pe un făgaș nor-
mal, să creeze o oarecare stabilitate 
în această privință și să asigure con-
sumatorii fi nali că nu vor plăti, sub 
nicio formă, mai mult pentru ener-
gie produsă din surse regenerabile 
de energie decât pentru altele.

‒ Propun să facem un salt 
în timp. De la copilul născut pe 
colinele Pârscovului din Buzău, 
zonă cu mare încărcătură isto-
rică (Biserica Sfântul Nicolae cu 
clopotnița ei, datând din 1884, 
o casă din secolul al XVII-lea, 
„casa cu fânar“, casa Gheorghe 
Tocileanu din 1920 și casa me-
morială Vasile Voiculescu), până 
la specialistul de mare calibru 
care sunteți astăzi, cât de lung 
și cât de greu a fost drumul? 

‒ N-aș putea spune că drumul a 
fost lung sau greu, dar știu că a fost 
frumos și interesant. Clasele I – VIII 
le-am urmat la școala din satul meu 
natal, Lunca Frumoasă. Din școa-
la generală am două amintiri care 
îmi sunt tare dragi. Prima se referă 
la învățătoarea din clasele I – IV, o 
doamnă din sat, extrem de exigentă 
care ne impresiona pe toți. În perioa-
da aceea era o disciplină formidabilă 
în școală, care cuprindea patru săli 
de clasă. Numărul de elevi era rela-
tiv constant, în jur de 30 în fi ecare 
clasă. La cursurile primare erau două 
familii de învățători: Georgeștii şi 
Dineștii. Școala se afl a pe strada 
principală, într-o ușoară curbă, iar 
când apăreau învățătorii în raza vi-
zuală a câte unui copil, acesta suna 
imediat clopoțelul, astfel încât, în 
momentul în care intrau învățătorii 
în clasă, toți elevii erau așezați 
cuminți în bănci, așteptându-i. Nu 
exista să mai fi e vreunul rătăcit 
prin curte! (i se luminează întreaga 
fi gură când povestește). Cea de-a 
doua amintire plăcută o am din cla-
sa a VIII-a, primul an în care s-au 
organizat olimpiade la nivelul școli-
lor generale. La matematică aveam 
un profesor foarte tânăr, care întot-
deauna discuta cu noi prietenește. 
Fără a face vreo pregătire specială 
cu noi, într-o zi de sâmbătă a ales 
cinci copii din clasa a VIII-a, printre 
care și pe mine, și ne-a spus că a 
doua zi să mergem cu el la Pârscov, 

unde urma să aibă loc olimpiada de 
matematică. Concuram cu elevii din 
mai multe școli din zonă, iar școala 
centrală din comuna Pârscov era co-
tată ceva mai bine decât a noastră. 
Auzisem noi că cei de la Pârscov se 
pregătesc serios pentru un concurs 
mare, dar nu prea știam exact ce 
înseamnă aceasta. Subiectele de 
la olimpiadă mi s-au părut relativ 
ușoare, iar spre seară soția profeso-
rului a anunțat-o pe mama, cu mul-
tă mândrie, că eu ieșisem pe locul 
II, cu 19 puncte. Cel de pe primul 
loc, de la o şcoală din altă comună, 
obținuse 20 de puncte. Numai noi 
doi ne-am califi cat, pentru că cei-
lalți obținuseră sub 14 puncte, sub 
baremul de califi care. Și eu am fost 
mândru de mine pentru că m-am 
califi cat la olimpiadă, faza pe raion 
cum era atunci, mai ales că nu făcu-
sem pregătire specială în acest sens 
(râde cu mare plăcere). Nu am mai 
trecut însă faza pe regiune.

‒ Înseamnă că v-a plăcut 
matematica de mic...

‒ Da, mi-a plăcut matematica! 
Îmi plăcea pentru că nu făceam ni-
ciun efort special în acest sens și mă 
poziționam cumva mult peste urmă-
torul din clasă. Mi-a plăcut mult și 
istoria. Anii de liceu i-am urmat în 
cea mai serioasă școală din județul 
Buzău, liceul B. P. Hașdeu, care anul 
acesta aniversează 150 de ani de la 
înfi ințare. M-a impresionat extraor-
dinar de mult calitatea profesorilor, 
unii dintre ei cu gradul I și gradul 
II. La matematică aveam chiar un 
profesor emerit. Fiecare profesor ți-
nea mult la materia pe care o preda, 
iar elevii trebuiau să învețe, în egală 
măsură, la toate obiectele de studiu. 
Şi fi zica îmi plăcea mult și m-am ca-
lifi cat la olimpiadă la faza pe regiu-
ne, însă de data asta ne pregăteam 
serios, iar profesorii ne scuteau de 
a merge la unele ore. Ca atare, nu 
am mers la orele de educație fi zică, 
unde aveam de dat două probe la 
patru aparate, iar pentru asta profe-
sorul mi-a pus nota 2, deci la sport 
am avut media 5 în acel trimestru, 
deși eu, în general, eram un elev 
de nota 9 (echivalent de nota 10 
în multe alte școli!). Era o rigoare 
fantastică în școala aceea. De ase-
menea, îmi amintesc cu mult drag 
și de profesorul de biologie, care 

era fantastic; ai fi  stat ore întregi 
să-l asculți. În trei ani nu cred că a 
venit mai mult de două sau de trei 
ori cu catalogul. El venea în clasă cu 
un carnețel, nota absenții, iar lecți-
ile sale se desfășurau sub formă de 
dialog cald şi proactiv cu elevii, no-
tele fi ind puse când copiii nici nu-și 
dădeau seama. Zicea: „Hai, dragule 
să stăm puțin de vorbă!“. Vorbeam 
cu el și nici nu știam dacă îți punea 
sau nu notă, dacă te asculta sau nu. 

‒ Aceia erau profesori cu 
har...

‒ Da, aveau mult har. La ma-
tematică și fi zică i-am avut pe cei 
mai buni profesori din liceu. La 
matematică era profesorul emerit 
Păunel, cel mai bun din regiune și 
recunoscut prin exigența sa. Profe-
sorul Păunel era spre pensionare 
și scria dezordonat pe tablă, dar nu 
ne preda matematica sec și rigid; 
pur şi simplu ne-o povestea atât de 
frumos, armonios și logic, încât toți 
elevii o înțelegeau și o îndrăgeau in-
stantaneu; parcă turna cu pâlnia în 
capul copilului cunoștintele de mate-
matică. Eu, care predau și cursuri la 
facultate, mă gândesc și astăzi cum 
putea el face ca toți copiii din clasă 
să înțeleagă dumnezeiește ceea ce 
ne spunea. Când desena cercul tri-
gonometric, îl începea dintr-o parte, 
îl termina în altă parte, dar logica sa 
în explicații era fantastică. La fi zică 
l-am avut pe profesorul Ciocanelli, 
la fel de bun și pe care l-am îndrăgit 
la fel de mult. Şi la română aveam 
o profesoară extraordinară, și, deși 
nu-mi prea plăcea literatura la fel de 
mult ca științele exacte, o ascultam 
cu mare drag. La liceu întotdeauna 
am avut premiul II sau III, cu medii 
între 8 şi 9, pentru că nu se dădeau 
note mari pe vremea aceea. Premi-
ul I era cu foarte puțin peste media 
9. Așa se face că atunci când am 
venit la facultate, am sărit imediat 
la 9.70 spre 10 şi, culmea, mi s-a 
părut mult mai ușor decât la liceu 
(râdem amândoi). Absolut toți elevii 
din clasa mea au făcut facultatea!

‒ De ce ați ales electroener-
getica?

‒ Două lucruri m-au determinat 
să aleg electroenergetica. Profeso-
rul Păunel, căruia în clasa a 12-a 

Seniorii energiei

http://code-industry.net/


MESAGERUL  ENERGETIC Anul XV, Nr. 185, mai 2017 31

i-am spus că aș fi  vrut să merg la 
automatică, iar el mi-a răspuns: 
„Două tipuri de facultăți sunt de 
bază, cele electrice și cele meca-
nice“. Clar că eu am optat pentru 
electrică. Nu știam eu prea mult ce 
înseamnă electroenergetica, dar îmi 
plăcea teribil de mult când făceam 
excursii cu profesorul de geografi e 
să văd stâlpii aceia mari de pe mar-
ginea drumului, care mă impresio-
nau. Apoi, la radio auzeam mereu 
vorbindu-se despre sistemul ener-
getic național, iar în mintea mea 
stâlpii aceia reprezentau SEN. Atât 
de mult m-au impresionat, încât mi-
am spus că asta vreau eu să urmez 
la facultate. Peste aceasta se supra-
punea și faptul că IRE Ploiești era 
cea mai de prestigiu întreprindere 
din județul meu şi a rămas multă 
vreme așa. Mi se părea o chestiu-
ne fantastică să ajung să lucrez la 
IREP. De aceea am mers la Electro-
energetică și recunosc, mi-a plăcut.

„În viață dacă nu ai 
și puțin noroc, degeaba!“ 

‒ Cum de v-ați specializat 
în Tehnica Tensiunilor Înalte – 
TTI?

‒ Mie îmi place foarte mult să 
spun că în viață trebuie să ai și un 
pic de noroc, să fi i la locul potrivit 
și la momentul potrivit. Oricât ai fi  
de bun, dacă nu ai puțin noroc, de-
geaba!

‒ Dramul acela de noroc... 

‒ Așa este, acel dram de noroc! 
Eu eram prieten bun cu un coleg, 
plecat din țară de multă vreme, a 
cărui mamă era prietenă cu doamna 
Drăgan, soția academicianului Gleb 
Drăgan. El îmi vorbea mult despre 
TTI și despre profesorul Drăgan, al 
cărui curs era foarte greu, dar poa-
te de aceea m-a și atras mult. Îmi 
amintesc de atunci o întâmplare 
foarte drăguță: La prima oră de la-
borator TTI, pe care îl făceam cu dl. 
profesor Nicolae Golovanov, am 
ajuns după ce dumnealui terminase 
de strigat catalogul. Văzându-mă în 
ușă, mi-a spus: „Dle Lungu, să știți 
că sunt programate refaceri în săp-
tămânile 14 – 16. La revedere“. M-a 
dat afară cu eleganță, subliniind că 
la laboratorul de TTI, punctualita-

tea este imperios necesară. Atunci 
mi-am dat seama că TTI-ul este și 
o chestiune de rigoare și că trebuie 
să lucrez mult și intens. Toți profe-
sorii erau foarte buni și se crease 
un fel de afi nitate între noi. Când eu 
eram în anul IV, profesorul Drăgan, 
titularul cursului, a plecat pentru 
câteva luni în Franţa şi a fost înlo-
cuit de profesorul Dorin Cristescu, 
și el un om extraordinar. Laborato-
rul îl făceam cu domnii profesori 
Golovanov și Postolache, amân-
doi foarte apropiați de noi. În anul 
V am susținut lucrarea de diplomă 
sub îndrumarea profesorului Dră-
gan în domeniul supratensiunilor 
de comutație, lucrând mult și cu 
doamna Anca Popescu de la ISPE, 
iarăși o conjuctură favorabilă pentru 
mine!

‒ Când vor stelele, se alinia-
ză perfect (râdem amândoi).

‒ Exact! O să vă spun o chesti-
une care mi s-a părut fantastică și 
pe care îmi place să o povestesc. 
După susținerea examenului de di-
plomă, pe care citind interviul dum-
neavoastră cu Răzvan Purdilă, 
am constatat surprins că l-am avut 
în aceeași zi cu el, eu am plecat la 
țară, la Lunca Frumoasă. Pentru că 
în vara aceea fuseseră niște inun-
dații năprasnice, m-am reîntors cu 
două zile mai devreme la București 
pentru repartiția guvernamentală în 
producție. Dacă nu plecam atunci, 
nu aș mai fi  putut pleca pentru că 
satul rămăsese izolat. Așa cum am 
spus, dacă nu ai dramul acela de no-
roc în viață, nu poți face mai nimic. 
La repartiție, conform gândurilor 
mele din adolescență, eram hotărât 
să optez pentru IRE Ploiești și n-aș 
fi  avut nicio problemă pentru că ab-
solvisem al treilea din seria mea. 
Când eram în sala de repartiții, ve-
dem că intră și profesorul Drăgan, 
care a vrut să discute cu câțiva din 
cei mai buni absolvenți despre idei-
le noastre privind locul pentru care 
optam la repartiţie. La întrebarea 
dânsului privind opțiunea mea, i-am 
răspuns că eu doream să merg la 
Ploiești. La care profesorul Drăgan 
spune: „Dragă Ioane, tu și cu So-
rin ați lucrat cu mine. Rămâi și tu 
la București pentru că ai putea face 
cercetări și un doctorat cu mine“. 
N-am să uit niciodată că profesorul 

Drăgan a fost cel care, cumva cu o 
grijă părintească a venit la cei mai 
buni dintre noi și ne-a oferit supor-
tul dânsului. Pentru mine a fost pro-
vidențial, aș putea spune! Aşa am 
rămas la București la Întreprinderea 
de săpun Stela și am lucrat ulterior 
mult cu dumnealui.

‒ Și eu am colaborat mult 
cu profesorul Gleb Drăgan și în-
totdeauna mă uimea nu numai 
cu profesionalismul dumnealui 
recunoscut, dar și cu dragul cu 
care își sprijinea studenții buni. 
După atâta cercetare în labo-
ratorul de TTI, ce ați făcut la 
Întreprinderea de săpun Stela 
timp de trei ani?

‒ Să știți că sunt foarte mândru 
că am lucrat acolo. La Stela lucrau 
mai mult chimiști, erau numai echi-
pamente de ultimă generaţie din 
Elvetia şi RFG și nu prea se intere-
sa nimeni de problemele energeti-
ce. Într-o zi un proiectant îmi spune 
că una din instalații nu mergea, deși 
se încercaseră tot felul de metode 
pentru a o pune în funcțiune și că 
directorul ne invită pe toți la el ca să 
afl e părerea noastră. Era prima dată 
când vorbeam cu directorul după 
aproape trei ani de când eram acolo. 

‒ Ce instalație era?

‒ O instalație de hidrogenare 
grăsimi. Acolo era un mediu oribil, 
unde mirosea cumplit din cauza 
acelor procese de chimizare a grăsi-
milor și unde angajații nu prea stă-
teau mult. Am ajuns la director și 
în timpul analizei am spus că, după 
părerea mea, instalația nu mergea 
din cauza unei conexiuni greşite, 
moment în care proiectantul s-a 
ridicat în picioare şi a spus: „Asta 
cred că este problema! Hai, să fa-
cem o pauză, să mergem la tran-
sformator, facem o măsurătoare 
și vă spunem ce am depistat“. Am 
remediat instalația, iar inginerul șef 
îmi zice: „Dacă erai într-o altă țară, 
pentru rezolvarea acestei probleme 
primeai și o primă și o vacanță în 
străinătate. Așa, eu îți spun mulţu-
mesc și vii și mâine la treabă“. Ei, 
necunoscând domeniul energetic, 
mă tot băteau apoi la cap să fac o 
propunere de invenție pe această 
problemă. „Cum să fac așa ceva, 
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doar pentru că am făcut o conexiu-
ne bună?“, le spuneam.

‒ Da, dar pentru ei, asta în-
semna „Soluția Lungu”, vă dați 
seama?

‒ Poate așa a fost, pentru că lor 
li se părea că am făcut ceva foarte 
important (râde cu poftă). În timp 
ce eram la întreprinderea Stela, 
ca să nu pierdem total legătura cu 
cercetarea, profesorul Drăgan ne 
dădea mie și lui Sorin tot felul de 
lucrări care n-aveau niciun fel de 
legătură cu ce făceam noi la Stela. 
După vreo doi ani, când s-au scos 
posturi la doctorat, am dat admitere 
după care am plecat la Catedra de 
electroenergetică a IPB, unde am 
început să lucrez mult cu profesorii 
Drăgan, Cristescu, Golovanov, 
Coatu și alții. În 1988 am susți-
nut teza de doctorat cu tema „Su-
pratensiuni în rețelele electrice cu 
luarea în considerare a descărcării 
corona de impuls“. 

„Eram permanent în 
preajma unor adevărați 
titani ai energiei electrice“  

‒ Și unde ați rămas 13 ani. 
Care sunt lucrurile cele mai im-
portante realizate atunci?

‒ Da, 13 ani am stat acolo și îmi 
plăcea enorm domeniul supratensi-
unilor. În plus, vă dați seama, mă 
afl am permanent în preajma unor 
adevărați titani ai energiei electrice, 
care nu numai că erau recunoscuți 
la noi în țară, dar ei toți lucrau cu 
alți titani, de exemplu de la Électri-
cité de France-EdF. Cel mai frumos 
lucru de care sunt mândru și acum 
este că la teza mea de doctorat am 
lucrat mult, pe baza unor încercări 
efectuate de profesorii Drăgan și 
Cristescu, împreună cu Claude 
Garry din Franța și că, după mulți 
ani, am avut și eu bucuria de a intra 
la laboratorul lui de încercări elec-
trice de la Renardières, unul dintre 
cele mai mari laboratoare din lume 
de acest fel, de pe vremea aceea. 
Toate lucrările științifi ce de la UPB 
se făceau pe bază de contracte 
de cercetare și am făcut vreo 50 
de astfel de lucrări în mai multe 
domenii: propagarea undelor de 
supratensiuni atmosferice, încer-

cări ale unor echipamente de înal-
tă tensiune inclusiv izolaţia liniei de 
750 kV de la noi, apoi pentru linii 
construite în Iran și Irak în ca-
drul unor contracte mari. Am lu-
crat mult și în domeniul protecției 
împotriva încărcărilor electrostatice 
și am prins și etapa fi nală de puneri 
în funcțiune a laboratorului de TTI, 
unde se făceau lucrări și încercări de 
izolații formidabile. Era unic în țară, 
iar străinii care îl vizitau erau impre-
sionați. E formidabil că am avut pri-
lejul de a lucra cu titanii pe care i-am 
menționat mai înainte. De la fi ecare 
am învățat câte ceva și cu fi ecare 
am fost foarte apropiat. Nici acum 
nu uit ziua în care academicianul 
Drăgan m-a sunat 
și mi-a spus cu voce 
stinsă: „Ioane dragă, 
pierd soția“. M-a ră-
vășit cumplit această 
veste și mai ales mo-
dul în care o spunea. 
Niciodată nu-l văzu-
sem atât de descum-
pănit ca atunci și m-a 
marcat teribil acest 
lucru. M-a impresio-
nat teribil puterea lui 
de muncă, la fel de 
mare ca și cea a doamnei Hermina 
Albert sau a profesorului Iordă-
nescu care, la 90 de ani, mă sunau 
la telefon și-mi spuneau: „Hai, să 
scriem ceva!“ Și acum îmi amintesc 
vorbele dnei Albert din ultimii ani: 
„Dragă, eu am probleme cu picioa-
rele, nu cu capul“. Uluitor!

„Dacă dintr-un post mic 
ajungi direct în vârful 
piramidei, poți 
să clachezi, în fi nal“

‒ Așa este. Și eu vorbeam 
cu dna Albert cel puțin odată pe 
săptămână. Era la curent cu ab-
solut toate problemele tehnice, 
cu toate meciurile de tenis sau 
de fotbal, dar și cu toate can-ca-
nurile din târg. Uluitor, într-ade-
văr. Cum de ați plecat de la Po-
litehnică?

‒ Într-o zi a anului 1992, dl 
Golovanov m-a luat cu el într-o 
vizită la RENEL – DGTDEE (Direc- 
ţia Generală de Transport și Dis-
tribuție a Energiei Electrice) să ve-
dem ce mai e nou. Când m-a vă-

zut, dl Ion Conecini, care atunci 
era director general la Sucursala 
București, mi-a propus să vin la ei. 
Nu m-a convins imediat, dar după 
două-trei săptămâni, am făcut o 
vizită colegului Răzvan Purdilă, 
care era director la RENEL și care a 
spus glumind: „Cercetarea e poezie. 
Activitatea practică este totul, aici, 
la RENEL“. Chestia asta m-a incitat 
și m-a determinat să accept propu-
nerea lui Conecini. Așa am ajuns la 
DGTDEE ce avea să devină ulterior 
Electrica, iar interviul de angajare 
l-am dat cu regretatul director Flo-
rin Iorgulescu, care mi-a propus 
un post de șef de serviciu pe care 
l-am refuzat însă; nu cunoșteam nici 

problemele de acolo, nici oamenii și 
am preferat să fi u inginer principal 
specialist, ca să mă familiarizez cu 
activitățile, cu oamenii. A acceptat 
și m-am ocupat de zona de măsura-
rea și calitatea energiei, lucrând la 
Direcția de furnizare a energiei elec-
trice, apoi am parcurs toate trepte-
le, până la cea de director de furni-
zare și director general la Electrica. 
La Electrica am făcut niște chestiuni 
care mi-au oferit mari satisfacții, 
printre care și introducerea, în cola-
borare cu dl Sava care era director, 
a contoarelor electronice de măsu-
rare a energiei la marii consumatori, 
ceea ce a însemnat o mică revoluție 
acolo. Primele contoare electronice, 
de tip ABB şi Schlumberger eu le-am 
adus, printr-o licitație. Noi am fost 
printre primii care le-am introdus pe 
piață și au mers formidabil, iar când 
străinii auzeau și când spuneam că 
noi avem contoare electronice erau 
pur şi simplu încântaţi. E formidabil 
să poți trece prin toate treptele, să 
cunoști problemele fi ecărui nivel, să 
înțelegi unele probleme ce apăreau. 
Dacă dintr-un post mic ajungi direct 
în vârful piramidei, nu reziști și poţi 
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și să clachezi. Asta s-a întâmplat 
multora să știţi. Eu mă felicit că am 
avut această idee și astfel am învă-
țat foarte mult.

‒ Dacă ar înțelege toți acest 
lucru ar fi  ideal. De la Electrica 
până în vârful piramidei, adi-
că până ce ați fost numit pre-
ședintele ANRE în anul 2000, 
nici nu pare prea mult și totuși 
înseamnă atât de mult! Cum ați 
perceput extraordinara provo-
care care înseamnă ANRE, cu ce 
greutăți v-ați confruntat, ce v-a 
plăcut și ce v-a displăcut în aceas- 
tă poziție?

‒ ANRE reprezintă poate capi-
tolul din viața mea care-mi place 
cel mai mult. Spuneam că în viață 
trebuie să fi i cumva omul potrivit 
la locul potrivit și să ai și puțin no-
roc. În anul 2000, la șapte luni după 
ce fusesem numit director general 
la Electrica, mi s-a propus, de că-
tre secretarul de stat, dl profesor 
Constantin Isbășoiu, postul de 
președinte ANRE. Eu atunci nu 
știam mare lucru despre ANRE și 
nu voiam să plec de la Electrica, 
unde mă simțeam teribil de bine, 
unde activitatea era tumultoa-
să dar și foarte frumoasă, unde 
participam la contracte, la nego-
cieri, lucram și la reorganizarea 
activității (vorbește cu avânt), 
eu fi ind un adept al restructură-
rii sectorului energetic. Ca atare, 
am mers la ministrul energiei de 
atunci, dl Radu Berceanu, și i-am 
explicat situația. Deși mi-a spus să 
stau liniștit, a doua zi am afl at că 
Decizia de numire ca președinte al 
ANRE fusese deja semnată de pri-
mul ministru Mugur Isărescu. Ce 
să fac, m-am prezentat la ANRE și 
prima persoană cu care am vorbit 
a fost dna Cristina Bunescu, care 
atunci era șefa de cabinet și care 
mi-a spus zâmbind: „Bună diminea- 
ța domnule președinte! De-acum 
o să compătimim împreună!“ Am 
avut apoi discuţii cu aproape toți 
colegii și am constatat că toți erau 
mult peste alți specialiști din sector, 
privitor la revoluționarea sistemului 
de reglementare. Mi-a plăcut foar-
te mult partea asta de reglemen-
tare de tip concurențial, pentru că 
până atunci totul fusese centralizat 
și citeam cu o plăcere teribilă toate 

reglementările. Mi-a plăcut extrem 
de mult atmosfera în care se lucra 
și mai ales faptul că, deși uneori 
erau niște discuții dure între noi, în-
totdeauna la sfârșit, ajungeam la o 
soluție agreată de toată lumea. La 
ANRE era de fapt un fel de elită a 
energeticienilor. 

„Îmi place să spun că fac 
parte din soluție, nu din 
problemă”

Eu venisem la ANRE după ce dl 
Jean Constantinescu fusese pre-
ședinte acolo timp de un an şi ju-
mătate. Sub președinția dumnealui, 
fuseseră emise multe reglementări 
într-un ritm năucitor pentru piață, 
dar ele nu erau puse în practică și 
nu era semnat niciun contract în 
piață. Era o discrepanță totală pen-
tru că ei merseseră mult prea re-
pede. Eu eram perceput de colegi 
mai calm, deloc confl ictual și, cum 
îmi place mie să spun făceam par-
te din soluție, nu din problemă. Eu 

încercam să rezolv problemele, nu 
să le complic. Primul lucru făcut la 
ANRE a fost să convingem compani-
ile să semneze contracte de vânza-
re a energiei electrice, să punem în 
practică ceea ce se reglementase și 
să reduc ușor viteza de emitere a re-
glementărilor, mărind în schimb nu-
mărul întâlnirilor cu managementul 
şi specialiștii din companii pentru ex-
plicarea şi înțelegerea sistemului de 
reglementare. Am păstrat întreaga 
echipă pe care am găsit-o la ANRE, 
nu am avut confl icte cu nimeni, iar 
reglementările le făceam în așa fel 
încât să nu dăm nicun fel de prilej 
de interpretări. Spunea Brâncuși: 
„Să vezi departe e ceva, să ajungi 
acolo e altceva“. Dl Constanti-
nescu vedea departe, eu am apli-
cat şi am ajuns, sper, acolo. În pri-
mul an, la câteva luni după ce am 

fost numit, am organizat la Bucu-
reşti Conferinţa în care s-a semnat 
actul de constituire al ERRA (Energy 
Regional Regulatory Association) și 
am fost ales membru al Prezidiului 
ERRA, în care am rămas până la ple-
carea mea din autoritate. La ANRE 
am avut parte de niște echipe de 
consultanți foarte bune, lucram pe 
proiecte PHARE, aveam consultanți 
de la KEMA și alții. Cât am fost eu 
acolo s-au emis reglementări foar-
te interesante, printre care: codul 
tehnic al rețelelor termice, codurile 
de măsurare a energiei electrice și 
termice, codul de conduită al parti-
cipanților la piața angro de energie 
electrică, regulamente privind auto-
rizarea electricienilor, racordarea la 
rețea a utilizatorilor, analiza proiec-
telor de investiții, codul comercial 
al pieței angro, Cartea Albă privind 
promovarea surselor regenerabi-
le de energie. De asemenea, s-au 
emis peste 500 de licențe și 200 
de autorizații în domeniul energi-
ei electrice. Referitor la racordarea 

utilizatorilor la rețea a fost 
o discuție relativ aprinsă, 
pentru că unii utilizatori se 
plângeau că plătesc racor-
dul, iar racordul trecea la 
Electrica sau la Transelec-
trica. Într-o zi am fost con-
vocat la cabinetul primului 
ministru Adrian Năstase, 
care după o discuție intro-
ductivă extrem de degaja-
tă și amabilă, s-a încruntat 
brusc şi m-a întrebat ce 

este cu problema racordării la rețea 
a consumatorilor, despre care fu-
seseră unele reclamații direct la el. 
I-am explicat cum este situația în 
practică. Mă asculta cu mare aten-
ție și pe măsură ce eu vorbeam, 
el înțelegea din ce în ce mai bine 
această situaţie destul de comple-
xă. M-a întrebat care este practica 
pe plan internațional și după ce i-am 
spus, m-a rugat să-i fac o informare 
în scris și să trimit propunerea de 
Regulament spre publicare într-un 
cotidian de largă circulație, ca să 
avem noi la ANRE conștiința împă-
cată că am făcut tot ce era necesar 
pentru informarea opiniei publice, 
deşi proiectul de regulament stătu-
se o perioadă îndelungă pe site-ul 
ANRE. Am plecat de-acolo încântat. 
Premierul înțelesese foarte bine tot 
ce-i spusesem, iar asta mă bucura 
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tare mult. Am sentimentul că în pe-
rioada de ANRE noi toți am crescut 
foarte mult, dar nu ca număr de 
personal, ci ca valoare, iar când am 
plecat de la ANRE am avut senzația 
că am lăsat ceva bun în urmă. Sunt 
mândru că până acum sunt singurul 
care am „supraviețuit“ un mandat 
întreg la ANRE și acum, dl Nicolae 
Havrileț va fi  al doilea. 

 
‒ Ați lăsat amintiri foarte 

frumoase acolo și mult drag. A 
fost însă și vreun moment mai 
neplăcut? 

‒ Nu cât am fost la ANRE, dar 
așa cum probabil știți din presă, am 
fost implicat în partea de început 
a procesului Hidroelectrica. Eram 
deja la CEZ când a început 
povestea asta urâtă; am 
fost acuzat că aș fi  emis 
niște reglementări incorecte 
și am fost pus sub urmărire 
penală. În fi nal, rechizito-
riul specifi ca faptul că eu 
am fost scos de sub urmă-
rire penală deoarece fapte-
le reținute în sarcina mea 
nu existau. Ceilalți au fost 
trimiși în judecată. Pentru 
mine, povestea asta a du-
rat cam patru ani și ceva, 
şi m-a marcat mult. În mo-
mentul în care s-a terminat 
urmărirea penală, conform proce-
durilor, am avut dreptul să văd do-
sarul, dar pe mine m-au interesat 
doar declarațiile care vizau partea 
de reglementare. Vreau să subliniez 
că am fost foarte impresionat citind 
declarațiile colegilor din ANRE. care 
descriau exact cum se desfășurau 
şedinţele noastre. Tot ce am gândit 
noi atunci, ei au reţinut şi au scris 
întocmai, demonstrând fără niciun 

dubiu că ce am reglementat noi la 
ANRE a fost corect. 

‒ Mare a fost încercarea asta 
prin care a trebuit să treceți! 
Slavă Domnului că s-au lămurit 
lucrurile și că totul s-a fi nalizat 
cu bine. Încercări de acest fel 
lasă urme însă. Să revenim la 
cronologia activității dumnea-
voastră. După fi nalizarea man-
datului de președinte ANRE ați 
ales să vă întoarceți la Electrica.

‒ Da, a fost o încercare mare, 
aveți dreptate, și toată familia a su-
ferit odată cu mine, vă dați seama. 
Când am revenit la Electrica, venind 
de la ANRE, eram total convins că 
nu există nicio altă cale pentru siste-

mul energetic decât piața de energie 
electrică și concurența, adică piața 
concurențială. Ajungând la Electri-
ca am format două compartimente, 
unul de piață concurențială și unul 
de piață reglementată. Au apărut și 
discuții contradictorii pentru că mulți 
nu înțelegeau necesitatea pieței con-
curențiale, de vreme ce, spuneau ei, 
noi avem monopol. Le-am explicat că 
aceasta este direcția bună spre care 

trebuie să mergem și că 
vor realiza singuri acest 
lucru, pentru că deja 
există opțiunea aderă-
rii României la Uniunea 
Europeană și nu mai 
era cale de întoarce-
re. Împreună cu câţiva 
colegi am elaborat un 
studiu de prefezabilita-
te pentru crearea unei 
societăți de furnizare a 
energiei electrice, dar 
am avut oponenți şi nu 
s-a aprobat. În cele din 

urmă după câţiva ani s-a înfi ințat 
societatea Electrica Furnizare, aşa 
cum propusesem şi eu, ceea ce con-
sider că este un lucru foarte bun. 

‒ După care vine episodul 
CEZ. Ce a adus acesta nou în ac-
tivitatea dumneavoastră?

‒ Şi acest episod este iarăși in-
teresant de marcat. Eram la Electri-
ca, unde îmi era foarte bine, când, 
într-o zi vin la mine doi foști colegi, 
unul de la ANRE, celălalt de la Elec-
trica și îmi propun să trec la CEZ. 
M-am gândit că ar fi  interesant să 
văd cum se lucrează într-o societate 
privată și am aceptat. Ajungând la 
CEZ, am fost impresionat de câte-
va lucruri. Într-o societate privată 

sarcinile transmise sunt mult mai 
clare. Ți se dă o idee generală, 
care de regulă este transmisă de 
Board, iar tu trebuie să o aduci 
la îndeplinire. Sarcinile fi ind cla-
re, știi că, făcându-ți treaba bine, 
totul este cum trebuie. Activitatea 
este mai bine organizată, mai 
disciplinată și mai orientată spre 
performanţă şi profi t, iar cheltu-
ielile inutile sunt drastic tăiate. 
Angajații noștri colaborează mult 
între ei, dar și cu consultanți, 
pentru îmbunătățirea proceselor 
și a funcționării. Există o politi-
că de grup clară care stimulează 

performanţa şi o răsplăteşte.
 
„Într-o poziție de 
conducere, dacă ești 
singur, ești pierdut“ 

‒ Cum e colaborarea cu oa-
menii, e fi ecare cu felia lui sau 
se lucrează în echipă?

‒ E fi ecare cu felia lui, dar în-
tr-o echipă, iar colaborarea dintre 
noi este extrem de bună. Unul din 
indicatorii de performanță, priveşte 
performanța echipei cu care lucrezi, 
deci lucrul în echipă e foarte impor-
tant aici. Absolut, în toate fazele, 
de la analiza inițială de concepere a 
unui proiect până la fi nalizare, mie 
îmi place să lucrez în echipă. Când 
ești într-o poziție de conducere, 
dacă ești singur, ești pierdut. 

‒ Într-o activitate atât de in-
tensă ca a dumneavoastră apar 
deseori momente în care trebuie 
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să lucrezi sub presiune. Cum re-
acționați în astfel de momente?

‒ În general, reușesc să îmi păs-
trez calmul chiar și în momente de 
presiune foarte mare. Încerc să fi u 
calm, să transmit calm, să mă uit în 
jur, să văd pe cine mă bazez 
din echipă și cum putem solu-
ționa problema. De regulă îmi 
aleg cu grijă „aliații“, în astfel 
de momente.

‒ Dar ce faceţi când vă 
dezamăgește un om?

‒ Caut să înțeleg ce l-a 
determinat să greșească, 
discut cu el și dacă constat 
că n-a fost cu intenție este 
OK, dacă nu, îl sancționez. 
Dar, recunosc, n-am sancți-
onat mulți oameni în viață, 
pentru că îmi place să am un 
climat de colaborare. 

– Nu pot uita când, anul tre-
cut, la conferința aniversară a 10 
ani de la înfi ințarea AFEER, unul 
dintre colaboratorii dumneavoas-
tră apropiați, cu funcție executivă 
în Ministerul Energiei, s-a emoți-
onat atât de mult când a trebuit 
să ia cuvântul, încât abia a putut 
vorbi. Și asta numai grație faptu-
lui că a lucrat cu dumneavoastră, 
după cum ne-a explicat ulterior. 
Dincolo de profesionistul care 
sunteţi, sunteți un om frumos, 
iar oamenii frumoşi atrag oameni 
frumoși lângă ei. Care este secre-
tul dumneavoastră?

‒ Nu cred că este un secret în 
mod special. Iubesc oamenii, îi în-
curajez să vină la mine cu orice 
problemă, discutăm și îi ajut atât 
cât pot. În ultima perioadă au venit 
mulți tineri spre mine, în special 
dintre foştii mei studenţi şi asta mă 
bucură foarte mult.

‒ E frumos că pledați pentru 
etica în afaceri. Cum stăm însă 
cu etica noastră ca oameni, în 
acest deceniu foarte încercat la 
noi, social, profesional și politic?

‒ Din păcate este una din ma-
rile mele deziluzii în zona aceasta. 
Aspectele de ordin etic sunt într-o 
degradare continuă și aproape asis-

tăm la o involuție a acestora. Pro-
babil că una din cauze este și viața 
asta cu multe riscuri și incertitudini, 
dar nu mi se pare corect să calci pe 
cadavre numai ca să trăiești tu. Eu 
sunt foarte impresionat de sărăcie, 
în general, și mă emoționează întot-

deauna când văd oameni săraci, su-
ferinzi și neajutorați. Cred că și prin 
școli ar trebui mai mulți profesori cu 
har cum spuneţi și dumneavoastră, 
care să ofere mai multă educație, 
iar oamenii să fi e formați pentru a fi  
mai buni. Citeam undeva că lucruri-
le excepționale nu se fac numai cu 
oameni excepționali, ci şi cu oameni 
dedicați, care să lucreze cu sufl et. 
Aici trebuie lucrat cumva. 

‒ Ne-am întâlnit anul trecut 
la Operă. Este unul din locurile 
unde evadați în timpul liber?

‒ Îmi place să merg la teatru 
și la operă. Nu pot spune că sunt 
un mare cunoscător, dar spun și eu 
cum spunea Caragiale: ceea ce-mi 
gâdilă urechile într-un mod plăcut 
mă relaxează. De asemenea, îmi 
place ca în weekend-uri, cam o dată 
la trei săptămâni, să merg la Lunca 
Frumoasă, unde avem o casă și o 
grădină cu pomi fructiferi și multe 
fl ori. Avem și un nepoțel din partea 
fi ului nostru, care ne umple viața. El 
stă cu părinții lui, dar vinerea după 
masă băiatul meu sună la telefon și 
spune „am un colet să vi-l livrăm“ 
(râde). Ni-l aduce pe nepoțel vine-
rea și vin să-l ia înapoi acasă, dumi-
nică seara.

‒ Deci sunteți bunici de week- 
end. Superb!

‒ Da, chiar așa și asta este o 
mare bucurie pentru noi. Fiica mea 
nu este căsătorită. Ea face un doc-
torat în Anglia, dar mai este timp, 
și pentru căsătorie, și pentru a face 
copii.

‒ Când erați mic și 
vă întrebau oamenii „ce 
vrei să te faci când vei fi  
mare“, ce răspundeați?

‒ Inginer, fără niciun 
dubiu! Îmi plăcea mult și 
medicina, dar nu și ideea 
de sânge (zâmbește). 

‒ Care a fost cel mai 
trăsnit lucru făcut în co-
pilărie?

‒ Da, a fost chiar un 
lucru trăsnit! Și acum râd 
când îmi amintesc. Bunicii 
mei materni, țărani mai în-

stăriți, aveau o gospodărie frumoa-
să, cu multe animale și mulți pomi 
fructiferi. Nu cred că eram încă la 
școală, când într-o toamnă, pe când 
se făcea țuica în cazanele acelea 
mari, băiatul care îi ajuta la treabă 
mi-a dat să beau țuică caldă direct 
de la cazan. Mie mi-a plăcut, pentru 
că era caldă și după ce am băut, am 
plecat acasă foarte bine dispus, vă 
dați seama. Ce chelfăneală am luat 
de la mama nici acum nu uit (râdem 
amândoi cu poftă).

‒ Ce vă uimea în copilărie și 
ce vă uimește acum?

‒ În copilărie mă uimeau cunoș-
tințele pe care le aveau unii oameni 
mai mari. Astăzi mă uimesc evoluţi-
ile științifi ce din zona IT, care mi se 
par fantastice.

‒ Care este teama și care 
sunt convingerile dumneavoas-
tră cele mai puternice?

‒ Convingerile mele țin mai mult 
de etică. Deși nu pot spune că sunt 
un credincios practicant, am senza-
ția că deasupra noastră se afl ă cine-
va, o forță care vede totul, de aceea 
cred că întotdeauna trebuie să ai 
grijă ce faci și ce gândești, pentru 
că, într-adevăr, poți păcătui cu fap-
ta sau cu gândul. Există un echilibru 
în toate. Cât despre teamă, ea ține 
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mai degrabă de sănătate și de gân-
dul că la un moment dat vei fi  în 
imposibilitatea de a face ceea ce-ți 
dorești.

‒Aveţi același talent peda-
gogic cu copiii dumneavoastră 
așa cum aveți cu studenții?

‒ Sincer să fi u, de multe ori îmi 
reproșez că poate n-am întotdeauna 
atâta răbdare cu copiii mei, pentru 
că uneori vin acasă extrem de obosit 
și nu mai am sufi ciente resurse pen-
tru a sta de vorbă cu ei, iar acesta 
este unul din lucrurile pe care mi le 
reproşez foarte des. Suntem 
însă foarte apropiați, nu există 
bariere între noi și încerc să-i 
conving că familia este ele-
mentul cheie în viață. Nu am 
căutat niciodată să-i forțez să 
facă ce am vrut eu, ci i-am lă-
sat întotdeauna să-și facă pro-
priile alegeri în viață. Fiul meu 
lucrează la compartimentul de 
analiza calității de la Electri-
ca, iar fi ica mea își pregătește 
doctoratul la Universitatea din 
Bristol, pe tema „Evoluţia po-
liticii energetice a Uniunii Eu-
ropene. Impactul valurilor de 
aderare din 2004 şi 2007“. Ea 
a urmat facultatea la SNSPA, 
pe partea de Administrație 
europeană, și Relații publice 
la Universitatea din Bucureș-
ti. Copiii îmi reproșează une-
ori că nu sunt prea optimist în 
anumite abordări, iar eu le spun că 
pesimistul este un realist mai bine 
informat. Știți, uneori mă recunosc 
în copiii mei, pe unele chestiuni de 
comportament sau atitudini pe care 
și eu le am de la mama mea.

‒ După ce valori vă condu-
ceți viața?

‒ După ideea că întotdeauna 
trebuie să faci ceva util care să ră-
mână după tine, să înveți tot timpul 
ceva nou, să citești mult, să fi i la 
curent cu evoluţiile din domeniul tău 
de activitate şi să nu ai sentimentul 
că ai trăit degeaba. De asemenea, 
să muncești în așa fel încât la sfârși-
tul programului să ai satisfacția lu-

crului bine împlinit, chiar dacă ziua 
a fost grea. O zi în care n-ai făcut 
nimic e o zi pierdută! Şi încă ceva: 
să nu uiți că viața înseamnă mai 
mult decât activitatea profesională, 
iar familia este suportul tău în tot 
ceea ce faci, iar pentru asta trebuie 
să îi oferi mai mult timp și dragoste. 

‒ Se apropie Paștele. Cum îl 
serbați și cum percepeți Învie-
rea Domnului?

‒ Paștele îl serbăm cu mare plă-
cere în familie. Anul acesta îl vom ser-
ba cu toții la țară, împreună cu copiii 

și cuscrii. Pentru mine Învierea Dom-
nului este un sentiment pe care nu 
întotdeuna reușesc să mi-l defi nesc 
clar. Este un sentiment de sărbătoare, 
de bucurie, dar și de analiză a ceea 
ce-am făcut rău și ce am făcut bine. 
O spun cu toată sinceritatea, probabil 
că am greșit de foarte multe ori, dar 
niciodată nu am făcut-o cu intenție. 
Chiar din facultate, în noaptea Învie-
rii merg întotdeauna la biserică. Îmi 
place mult slujba, nefi ind un habotnic. 

‒ Mai aveți mulți ani de acti-
vitate. Ce proiecte aveţi în con-
tinuare?

‒ Nu mai am mult, pentru că 
mă apropii de vârsta de pensionare, 

deși șefi i mei de la Praga m-au rugat 
să mai rămân pentru o perioadă li-
mitată. Nu știu dacă aș mai vrea să 
continui o activitate cu program. 
Sunt câteva lucruri pe care mi le 
doresc din tot sufl etul. Mie mi-a plă-
cut mult să citesc istorie şi tare aș 
vrea să am timp să citesc o carte 
în tihnă, nu numai înainte de a mă 
culca. Apoi să mă uit pe albumele 
de artă. Eu am vizitat marile muzee 
ale lumii și aș vrea să-mi pun puți-
nă ordine în minte, privind tot ce am 
văzut, să analizez curentele în artă, 
să mi le clarifi c. Aș vrea să mă pot 
ocupa mai mult de nepotul nostru 
care are doi ani și de cei care vor 
mai veni. Tot ceea ce, din păcate, 
nu am reușit întotdeauna să fac cu 
copiii mei, vreau să fac cu nepoții. 
Proiectele vor veni, important este 
să fi m sănătoși și să ne iubim unii 
pe alții.

– Domnule p reședinte, am 
regăsit în dialogul nostru de 
astăzi pe tânărul asistent al 
profesorului Gleb Drăgan, pe 
care l-am cunoscut în tinere-
țea mea: același om extraordi-
nar de politicos, cald și amabil, 
ambițios și cu drag de a afl a cât 
mai multe lucruri. M-ați fasci-
nat cu experiența activității 
dumneavoastră, cu modestia 
și cu căldura vocii, dar și cu 
lumina care vă apărea în ochi 
în momentele în care îmi de-
pănați amintiri dragi din copi-

lărie. M-ați copleșit cu venerația 
pe care o aveți pentru profesorii 
care v-au educat și v-au format 
profesional și cu dragul cu care 
pledați pentru principiile etice 
și morale. Dacă ar fi  mai mulți 
oameni ca dumneavoastră, pro-
babil că lumea noastră ar fi  mult 
mai frumoasă. Vă mulțumesc 
foarte mult pentru timpul acor-
dat cu atâta generozitate, deși 
știu cât de prețios este acesta 
pentru dumneavoastră. Ce pot 
să vă spun în fi nal decât, să fi ți 
sănătos și să aveți parte de toa-
te lucrurile pe care vi le doriți 
din tot sufl etul de-acum încolo.

5 aprilie 2017 
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În data de 8 martie 2017 a avut 
loc, la Oslo, întâlnirea de lucru, între 
reprezentanții Ministerului şi Consi-
liului Norvegian al Cercetării, cu de-
legația Unității Executive pentru Fi-
nanțarea Învățământului Superior, 
a Cercetării, Dezvoltării și Inovării 
(UEFISCDI) din România. Întâlnirea 
a avut drept scop evaluarea fi nali-
zării programului granturilor nor-
vegiene în exerciţiul 2014 – 2017, 
prezentarea în fața ofi cialilor din 
Norvegia a preocupărilor/probleme-
lor pe care cercetătorii din România 
le propun pentru exercițiul fi nanciar 
2018 – 2020, precum și analiza re-
zultatelor programelor desfășurate 
până în prezent cu Ministerul Nor-
vegian al Cercetării. O atenție deo-
sebită a fost acordată stabilirii mo-
dului de desfășurare a activităților 
comune. Având în vedere probleme-
le deosebite pe care le ridică secto-
rul energie și necesitatea relansării 
cercetării științifi ce în etapa actuală 
a revoluției digitale, a fost luată în 
discuție posibilitatea ca proiectele 
din acest domeniu să reprezinte un 
acord separat de colaborare (similar 
cu 2014 – 2017). 

Delegația din România a inclus 
specialiști din cadrul UEFISCDI și 
reprezentanți din principalele do-
menii economice ale cercetării ști-
ințifi ce din România: domnul prof. 
univ. dr. ing. Adrian Curaj, doam-
nele Magda Resiga, Monica Cruceru, 
Adriana Rotar, Alina Iremia, doamna 
profesor dr. Dalina Dumitrescu (pro-
rector al ASE, expert în economie), 
doamna Manuela Sidoroff (directo-
rul general al Institutului Național 
de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Științe Biologice), domnul profe-
sor dr. Decebal Popescu (directorul 
general al Institutului Național de 
Cercetare Dezvoltare în Informa-
tică), domnul Călin Vilt (consilier 
ştiințifi c CNR-CME), doamna Nasta-
sia Belc (directorul general al Insti-
tutului Național de Biotehnologie), 
doamna profesor Valentina Sandu 
Dediu (rectorul New Europe Colle-
ge – științe socio-umane), doamna 

profesor Carmen Panaitescu Bunu 
(director general adjunct Onco-Gen 
și Universitatea Victor Babeș din Ti-
mișoara, expert în sănătate).

În prima parte a întâlnirii, 
doamna Birgit Jacobsen, consilier 
superior la Consiliul Cercetării Ști-
ințifi ce din Norvegia (RCN) a făcut 
o scurtă prezentare o preocupărilor 
RCN pentru coordonarea sectorului 
de cercetare științifi că din cadrul în-
vățământului superior, a institutelor 
de cercetare și din industrie. Pe baza 
unui buget anual 
de circa 1 miliard 
euro (!!), Consiliul 
trebuie să asigure 
implementarea pri-
orităților naționale 
de cercetare, sti-
mularea proiectelor 
private de cerceta-
re/dezvoltare, să 
colecteze subvenți-
ile private pentru 
cercetare, să asi-
gure infrastructura 
de cercetare și să 
asigure relațiile in-
ternaționale în do-
meniu. O atenție deosebită se acor-
dă domeniilor social, sănătate, me-
diul ambiant, energie și resurse. Din 
fondurile anuale alocate, circa 46% 
sunt acordate institutelor de cerce-
tare, circa 18% pentru cercetarea 
industrială și circa 36% pentru cer-
cetarea universitară. În general, ac-
tivitățile de cercetare se desfășoară 
în cadrul unor programe naţionale 
aprobate de RCN.

Programele internaționale se 
desfășoară împreună cu unități din 
Letonia, Estonia, Polonia, Republi-
ca Cehă, România, Islanda, Grecia, 
Spania și Portugalia. În aceste pro-
grame au fost acordate granturi de 
peste 123 milioane euro, fi ind an-
grenați circa 1500 de cercetători. 
Domeniile abordate în cadrul pro-
gramului din România s-au referit 
la sănătate și siguranța alimenta-
ră, surse regenerabile de energie, 
științe sociale și umane respectiv 

managementul protecției mediu-
lui. În energie în cadrul proiectu-
lui ROKIDAIR cu România au fost 
abordate aspecte privind protecția 
copiilor contra poluării aerului și 
au participat Universitatea Valahia 
din Târgoviște, Institutul Norvegian 
pentru Studiul Atmosferei, Universi-
tatea de Petrol și Gaze din Ploiești 
și Universitatea Politehnica din Bu-
curești.

Proiectul SNOWBALL a avut ca 
obiectiv monitorizarea și evaluarea 

impactului căderilor de zăpadă în 
etapa actuală climatică în România. 
Au participat la proiect Administrația 
Națională de Meteorologie, Centrul 
de Calcul din Norvegia, Universitatea 
Tehnică de Construcții din București, 
Institutul Național de Hidrologie și 
Managementul Apelor și Universita-
tea de Vest din Timișoara. Din partea 
României, programul a fost coordo-
nat de doamna Anca Ghinescu.

Programul de cercetare România 
– EEA a avut un buget de 23,5 mi-
lioane euro, s-a derulat în perioada 
august 2013 – decembrie 2017 și a 
avut ca obiectiv intensifi carea colabo-
rării științifi ce între statele EEA EFTA 
(European Economic Area, European 
Free Trade Association) și România. 
Programul a avut 412 aplicații, din 
care au fost selectate 23 de proiecte 
(!!), în care au fost angrenate 87 de 
instituții, cu 444 de cercetători. Este 
de așteptat ca următoarele granturi 

INFO

Granturile Norvegiene – element de stimulare 
a relansării cercetării din România
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Golovanov, ing. Călin Vilt, consilieri CNR-CME
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să benefi cieze de condiții similare de 
competitivitate, după ce vor fi  apro-
bate până în luna iunie.

Prioritățile în domeniul cercetă-
rii din Norvegia au fost prezentate 
pe larg de doamna Aleksandra W. 
Haugstad de la RCN. Au fost pre-
zentate principalele domenii de cer-
cetare care se referă la activitățile 
în mări și oceane (tehnologii mari-
time, tehnologii petroliere, piscicul-
tura, managementul ecosistemelor, 
poluarea mărilor și oceanelor), pro-
tecția mediului ambiant (tehnolo-
gii curate, dezvoltare sustenabilă, 
schimbări climatice), tehnologii de 
viitor (biotehnologii, robotică și au-
tomatizare, informatizare, nanoteh-
nologii); servicii publice îmbunătăți-
te (educație și învățare permanen-
tă, sănătate și protecție socială).

Programele de cercetare se 
subscriu unui plan de lungă durată 
(2015 – 2024) actualizat la fi ecare 
4 ani.

Domnul profesor Adrian Curaj 
a prezentat principalele priorități de 
cercetare în România, strategia de 
cercetare și resursele de cercetare. 
Strategia Orizont 2020 pe intervalul 
2014 – 2020 urmărește să crească 
competitivitatea economiei din Ro-
mânia prin inovare, să crească con-
tribuția României la progresul cu-
noașterii și să crească rolul științei 
în societate. Ca domenii prioritare în 
acordul Norvegia România sunt bio-
economia (agricultura, biomasa, bi-
otehnologii, industria farmaceutică), 

ecotehnologia și materiale avansate 
(tehnologii în transporturi, în agri-
cultură, tehnologii de depoluare și 
valorifi care a deșeurilor, materiale 
avansate), informatizare și securi-
tate cibernetică (internetul lucruri-
lor – IoT, baze de date, tehnologii 
software, calculatoare performan-
te), energia și mediul ambiant (sto-
carea energiei, efi ciența energetică, 
resurse de apă, orașe inteligente), 
servicii publice (sănătate, protecție 
socială).

Stabilirea programelor de cer-
cetare s-a făcut pe baza unei largi 
consultări a specialiștilor în domeniu, 
în toate sectoarele economiei din 
România, pe baza unui mecanism 
dezvoltat în cadrul UEFISCDI pentru 
identifi carea celor mai importante și 
actuale teme, atât la adoptarea Stra-
tegiei Orizont 2020, cât și acum în 
vederea programului 2018 – 2020.

O atenție deosebită se acordă 
evaluării unităților care fac parte din 
infrastructura de cercetare-inovare, 
pe baza unor criterii clare și rele-
vante. În același timp, există pre-
ocupări pentru selectarea experților 
pentru evaluarea proiectelor.

O prezentare a preocupărilor 
UEFISDCI privind structura progra-
melor de cercetare din România și 
rolul UEFISDCI în stabilirea priori-
tăților, strategiilor și asigurarea su-
portului pentru cercetarea științifi că 
din România a făcut subiectul ex-
punerii doamnei Adriana Rotar. A 
fost subliniată contribuția UEFISDCI 

la derularea cu succes a unui mare 
număr de programe naționale și 
internaționale, pentru care au fost 
alocate peste 686 milioane euro în 
perioada 2011 – 2016.

De asemenea, a fost subliniat 
aportul colaborării cu Norvegia pen-
tru derularea unor programe de 
succes în România.

Doamna Alina Irimia a prezen-
tat tehnologia de consultare a specia-
liștilor în cele 6 arii tematice, ener-
gie, mediul ambiant, sănătate, științe 
sociale și umane, informatică și bio-
tehnologii pentru a identifi ca temele 
de interes și a evidenția riscurile și 
provocările în domeniu. Au luat par-
te specialiști din România, Norvegia, 
Belgia, Slovenia, în cadrul unor întâl-
niri la București, Iași, Cluj-Napoca, 
Timișoara.

Pe baza analizei efectuate a rezul-
tat o prioritizare a domeniilor și a te-
melor de interes. În domeniul energie 
au reieşit ca fi ind prioritare următoa-
rele teme: tehnologii inovative pentru 
stocarea energiei, efi ciența energetică 
în procesele de  generare, transport-dis-
tribuție, rețele inteligente, microrețe-
le, orașe inteligente, prosummeri, 
tehnologii curate pentru generare, di-
versifi carea surselor de energie, teh-
nologii de recuperare de energie.

Concluziile întâlnirii desfășurată în 
Norvegia au pus în evidență succesul 
programelor EEA desfășurate cu Nor-
vegia și necesitatea dezvoltării cola-
borării viitoare pentru participarea la 
programele internaționale ale RCN. n
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 „La momentul actual, serviciile 
electronice de guvernare sunt aproa-
pe inexistente. Sunt zeci de sisteme 
accesibile în mod separat, pe care 
trebuie să le cauţi și recunosc că, 
deși sunt ministrul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale, nu cunosc 
toate aceste platforme şi servicii. 
Ori, dacă eu nu le ştiu, cum pot avea 
pretenţia de la simplii cetăţeni să le 
cunoască şi folosească?“, a declarat 
ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale, Augustin Jianu, în 
deschiderea celei de a XXI-a ediție a 
expo-conferinței naționale Ziua Co-
municațiilor.

Ministrul a nominalizat, ca prin-
cipale motive ale acestei situații, 
abordarea greșită a decidenților și 
o „ingerință mult prea mare a po-
liticului pe o zonă care ar trebui să 
fi e strict tehnică“. Pentru soluțio-
narea acestor probleme, Augustin 
Jianu a argumentat ideea concen-
trării efortului pe furnizarea de ser-
vicii către cetățean și a creării unei 
agenții care se va autofi nanța – re-
zolvând astfel și problema defi citu-
lui de personal califi cat – și va per-
mite concentrarea unei mase critice 
de specialiști IT capabile să presteze 
servicii la cerere către unitățile ad-
ministrației centrale și locale.

„Eu consider că ar trebui să ne 
concentrăm eforturile pe zone de 
prestare a serviciilor. În prezent, în 
administrația publică centrală și lo-
cală există o infrastructură informa-
tică sufi cientă, pe care o putem folo-
si pe termen scurt, de maximum 3-5 
ani. După această perioadă, va tre-
bui să avem însă un sistem prin care 
să alocăm resursele mai dinamic, 
în funcție de nevoi, și să optimizăm 
costurile. De aceea, lucrăm în cadrul 
ministerului la o Strategie de servicii 
electronice și Cloud, pe care o vom 
fi naliza foarte curând și o vom supu-
ne dezbaterii. Cloud-ul este o necesi-
tate, nu un scop în sine, și analizăm 
oportunitatea realizării unui parte-
neriat public-privat în acest sens“, a 
declarat Augustin Jianu.

Ofi cialul MCSI a abordat și subi-
ectul competențelor digitale, un alt 
capitol la care România înregistrează 
întârzieri majore față de restul sta-

telor membre ale UE. „Este o zonă în 
care statul trebuie să intervină activ 
și am avut deja discuții cu ministrul 
Educației pentru un proiect comun 
de alfabetizare digitală. Vom porni 
cu un proiect-pilot în anul școlar 
2017 – 2018, pentru a vedea care 
sunt competențele necesare, con-
ținutul și metoda de predare care 
funcționează cel mai bine, pentru ca 
în anul școlar 2018 – 2019 să inclu-
dem acest curs de competențe digi-
tale în programa de învățământ“, a 
mai precizat ministrul.

Necesitatea educării a fost rei-
terată și de ex-președintele ANCOM 
Cătălin Marinescu 
care a subliniat că: 
„Nu este sufi cient să 
introducem Internet 
în bandă largă în 
toate localitățile din 
România. Există în 
țară multe comuni-
tăți mici, cu o me-
die de vârstă ridica-
tă unde, pentru ca 
serviciile electronice 
să fi e utilizate, statul trebuie să se 
implice în educarea potențialilor uti-
lizatori. Și mai trebuie făcut un lucru 
– să nu pierdem rezultatul competi-
ției la nivel național, care este vizi-
bil în prețurile scăzute. În România, 
broadband-ul nu se poate dezvolta 
la prețuri ridicate.“

Un alt aspect adus în discuție de 
Cătălin Marinescu a fost cel al dez-
voltării tehnologiei 5G în România. 
Fostul președinte ANCOM a precizat 
că, deși unele benzi de spectru au fost 
deja alocate, mai este disponibilă încă 
banda de 700 MHz, dar și cea dedica-
tă serviciilor 3G care poate fi  relocata 
prin relicitare. „Decizia de oportuni-
tate aparține însă Guvernului, fi ind 
necesare o serie de schimbări legisla-
tive“, a precizat Cătălin Marinescu.

Rezultatele pozitive înregis-
trate, totuși, de România au fost 
evidențiate de către dr. Robert 
Pepper, Head Global Connectivity 
Policy and Planning la Facebook, 
care a prezentat câteva dintre 
concluziile primei ediții a raportu-
lui „Inclusive Internet Index“, ca a 
inclus 75 de ţări.

Potrivit reprezentantului Face-
book, țara noastră se clasează peste 
media mondială în ceea ce privește 
vitezele medii de upload/download a 
conexiunilor mobile și latența acesto-
ra, precum și în privința acoperirii re-
țelelor 2G și 3G. Dar sub media euro-
peană, ca număr de utilizatori Inter-
net, abonați mobili şi acoperire a re-
țelei 4G. Sunt rezultate care pozițio-
nează România pe un onorabil loc 13, 
în clasamentul general al celor 75 de 
țări, și locul 9 în ceea ce privește dis-
ponibilitatea serviciilor Internet. Po-
trivit lui Robert Pepper, principalele 
zone în care trebuie depuse eforturi 

de îmbunătățire 
sunt: relevanța 
serviciilor Internet, 
capitol care include 
și zona serviciilor 
adresate cetăţe-
anului, nivelul de 
alfabetizare digita-
lă şi creşterea vo-
lumului de conţinut 
local.

Ca în fi ecare 
an, expo-conferința națională Ziua 
Comunicațiilor a reunit cei mai im-
portanți jucători din piața IT&C cu 
prezenţă locală și principalii actori 
din zona de reglementare a acestui 
domeniu, printre companiile care au 
fost prezente, atât în cadrul sesiuni-
lor dezbateri, cât și în spațiul expo-
zițional numărându-se Orange, Vo-
dafone, Telekom, RCS&RDS, UPC, 
Huawei, Romkatel, Intrarom, Llei-
da.net, Radiocom, Allview, ETA2U, 
TP-Link, Veeam Software etc.

Ziua Comunicațiilor 2017, eve- 
niment organizat de către Agnor High 
Tech, în parteneriat cu ITS Events 
Management, a benefi ciat de o nouă 
structură interactivă, incluzând ală-
turi de panelurile tradiționale, dedi-
cate operatorilor și producătorilor de 
infrastructură telecom, și o serie de 
workshop-uri tematice care au abor-
dat dezvoltarea aplicațiilor IoT, servi-
ciile Cloud și problemele de securitate 
informatică. Evenimentul din acest an 
a stabilit un nou record de audienţă, 
de peste 700 de participanţi, a decla-
rat Liliana Balici, director general 
ITS Events Management. n
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I. Cadrul general

În România, sistemul de promo-
vare a energiei verzi este reglemen-
tat prin Legea nr. 220/2008 (în con-
tinuare „Legea“). Pe scurt, stimula-
rea producției de energie din surse 
regenerabile are la bază acordarea 
unui număr de certifi cate verzi (în 
continuare „CV“)2 emise de către 
operatorul de sistem și transport 
(i.e. Transelectrica) pentru fi eca-
re MWh de energie produs și livrat 
din surse regenerabile („E-SRE“) de 
producători acreditați. CV se tran-
zacționează separat de E-SRE că-
tre furnizorii de energie și anumiți 
producători (cei care au consum 
propriu și consumatori fi nali direct 
conectați), în sarcina cărora este 
impusă o cotă obligatorie, tradusă 
într-un număr minim de CV; aceas-
ta se calculează prin multiplicarea 
energiei electrice facturate con-
sumatorilor fi nali, cu cota anuală 
obligatorie de achiziție CV stabilită 
de ANRE. Neachiziționarea numă-
rului minim de CV atrage achiziți-
onarea acestora la valoarea maxi-
mă și sancțiuni usturătoare pentru 
achizitorii de CV. 

Cota anuală obligatorie estimată 
de achiziție CV pentru 2017 este de 
0,320 CV/MWh2.

Obiectivul României pentru 
2020 este ca 24% din consumul fi -
nal brut de energie electrică să pro-
vină din surse regenerabile3, nivel 
ce a fost deja atins din 2013 (anul 
în care s-a modifi cat drastic schema 
suport). Astfel, 

• Pentru centralele acredita-
te până la acea dată, în perioada 
01.07.2013 – 31.03.2017 au fost 
amânate la tranzacționare câte 1 CV 
pentru fi ecare MWh produs de ener-
gie eoliană și hidraulică (centrale 

noi de cel mult 10 MW) și 2 CV pen-
tru fi ecare MWh produs de energie 
solară („CV Amânate“);

• Pentru centralele acreditate 
ulterior, s-a modifi cat schema su-
port, prin acordarea unui număr di-
minuat de CV.  

De reținut faptul că, în prezent, 
sub schema de sprijin prin CV nu 
mai sunt permise acreditări de noi 
capacități de producție (termenul 
limită a expirat la sfârșitul anului 
2016).

II. Modifi cările aduse 
prin OUG nr 24/2017 
(„Ordonanța“)

Legiuitorul a încercat prin inter-
mediul Ordonanței să intervină cu 
elemente noi, menite să proteje-
ze producătorii E-SRE și, în același 
timp, să limiteze impactul schemei 
suport față de consumatorii fi nali, 
toate acestea în contextul atingerii 
obiectivului României de consum 
E-SRE până în 2020.

Principalele direcții ale Ordonan- 
ței au fost de: (i) a oferi soluții pen-
tru continuarea funcționării schemei 
suport în contextul CV Amânate, (ii) 
limitare a impactului schemei de 
promovare în facturile consumatori-

lor fi nali, precum și de (iii) a clarifi ca 
anumite aspecte necesare datorate 
practicii neunitare. 

Astfel, în ceea ce privește sche-
ma suport, legiuitorul a încercat im-
plementarea unui mecanism de re-
cuperare a CV Amânate, după cum 
urmează:

• Centralele eoliene și hidrocen-
trale noi, mai mici de 10 MW, vor 
recupera CV Amânate în tranșe lu-
nare egale, în perioada 01.01.2018 
– 31.12.2025; de la 31.03.2017, nu 
se mai amână de la tranzacționare 
CV emise;

• Centralele solare vor con-
tinua amânarea de la tranzacți-
onare a câte 2 CV emise pentru 
fi ecare MWh produs și livrat între 
01.04.2017 și 31.12.2024; aces-
te CV, împreună cu CV Amânate, 
vor putea fi  recuperate în perioada 
01.01.2025 – 31.12.2030 în tran- 
șe lunare egale.

Deși producătorii de energie so-
lară s-ar putea considera dezavanta-
jați conform noii reglementări, evi-
tarea excesului de CV de pe piață în 
cazul suprapunerii perioadelor de re-
cuperare a fost considerat prioritar.

Mecanismul de mai sus a fost 
dublat de extinderea în benefi ciul 
producătorilor a posibilității de a 

Promovarea energiei din surse regenerabile. 
Implicațiile ultimelor modifi cări aduse prin OUG nr.24/20171

Daniel Vlăsceanu, Partener, Vlăsceanu, Ene și Asociații SPARL

Mihaela Aliman, Partener, Cabinet Individual Mihaela Aliman

1

A nu se confunda cu certifi catele de carbon care, de asemenea, stimulează eforturile pentru un mediu mai curat, dar sunt 
menite să reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

2

  Conform Ordinului Președintelui ANRE nr. 119/2016 publicat în Monitorul Ofi cial nr. 1069/30.12.2016.  3

  Conform tabelului inclus în Anexa I a Directivei nr. 28/2009, privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, și 
art. 5 din Legea nr. 220/2008.
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OPINII

tranzacționa CV primite în perioa-
da de acreditare până la data de 31 
martie 2032 (chiar și după expirarea 
deciziei de acreditare). Se elimină, 
așadar, presiunea pentru tranzacțio- 
narea CV exclusiv pe durata de va-
labilitate de 12 luni (i.e. unul dintre 
elementele care au determinat tran-
zacționarea CV la preț minim).

De asemenea, legiuitorul a încer-
cat introducerea unor noi criterii care 
să infl uențeze în mod obiectiv cotele 
anuale obligatorii de CV și în același 
timp măsuri pentru efi cientizarea 
tranzacționării acestora. Astfel:

• este introdusă noțiunea de 
cantitate statică anuală de CV, fi -
ind numărul estimat de CV care vor 
fi  emise până în 2031 (inclusiv cele 
amânate de la tranzacționare), îm-
părțit la numărul de ani rămași până 
la expirarea aplicării sistemului de 
promovare prin CV; cantitatea va fi  
reactualizată, la fi ecare doi ani, de 
către ANRE, și va reprezenta înce-
pând cu 2018 alături de consumul 
fi nal de energie estimat pentru anul 
următor un criteriu în stabilirea co-
tei anuale obligatorii de achiziție 
CV; începând cu 2018 este eliminat 
criteriul cotei obligatorii de energie 
electrică care benefi ciază de siste-
mul de promovare prin CV, care în 
2017 a fost stabilit la 8,3% din con-
sumul fi nal brut;

• sunt prevăzute organizarea 
unor platforme anonime de tranza-
cționare CV, care vor acoperi atât 
tranzacționarea spot, cât și tranzac- 
ționarea la termen a CV. Deși mulți 
producători susțin existența cadru-
lui complet de tranzacționare și în 
vechea reglementare, este aștep-
tată legislația secundară emisă de 
ANRE (01.09.2017) pentru o analiză 
detaliată. 

• Pentru tranziția la noua plat-
formă, Ordonanța limitează durata 
contractelor bilaterale de CV până la 
data de 31.08.2017, cu excepția ce-
lor în vigoare la data de 31.03.2017, 
care se mențin până la data expiră-
rii (fără posibilitate de prelungire);

• Începând cu anul 2017, este 
diminuată valoarea unui CV neachi-
ziționat în cadrul cotei obligatorii de 
CV de la 110 euro la 70 Euro pentru 
fi ecare CV neachiziționat. 

În același timp, în ceea ce pri-
vește protejarea consumatorilor fi -
nali, Ordonanța a stabilit:

• un impact mediu în factura 
consumatorului fi nal, ca urmare a 

schemei suport de achiziționare CV 
de 11,1 euro/MWh;

• interzicerea includerii în factura 
consumatorului fi nal a valorii CV ne-
achiziționate în cadrul cotei obligato-
rii de CV sau sancțiunile aferente. 

Clarifi cările aduse de Ordonan- 
ță vizează distincția între amenda 
corespunzătoare neîndeplinirii cotei 
trimestriale versus cota anuală obli-
gatorie de CV.

Nu în ultimul rând, un aspect 
important pentru evitarea interpre-
tărilor de ordin fi scal este precizarea 
faptului că CV sunt recunoscute ca 
venit (și impozitate, după caz) la mo-
mentul tranzacționării efective și nu 
la momentul acordării dreptului de 
tranzacționare a CV, precum și a eli-
minării tratării ca valoare mobiliară a 
unui CV, acesta nefi ind un instrument 
fi nanciar (conform Ordonanței).

III. Concluzii

În contextul numeroaselor mo-
difi cări ale Legii, este de așteptat 

ca anumiți producători (în special 
cei de mici dimensiuni și anumi-
te E-SRE) vor interpreta negativ 
unele modifi cări aduse de Ordo-
nanță, considerându-se afectați 
în ceea ce privește valoarea lichi-
dităților (ca urmare a limitărilor 
la tranzacționare a CV), cât și în 
ceea ce privește prezentarea si-
tuației fi nanciare generale a fi rmei 
(e.g. pentru eventuale fi nanțări), 
care poate fi  deformată ca urma-
re a momentelor diferite de re-
cunoaștere a venitului, respectiv 
cheltuielii cu un CV.

Este cert că Ordonanța aduce și 
o serie de modifi cări pozitive de care 
vor benefi cia toți actorii de pe piața 
energiei verzi (precum extinderea 
posibilității tranzacționării CV sau 
introducerea unor criterii obiective 
de stabilire a cotei de CV, precum și 
unele clarifi cări necesare).

Efectele pe termen lung vor fi  
clar infl uențate de modalitatea de 
implementare și legislația secunda-
ră, esențială în acest caz. n

http://code-industry.net/


MESAGERUL  ENERGETIC Anul XV, Nr. 185, mai 201742

Locuințele lucrătorilor la calea 
ferată din „gările cu fi rme-albastre“, 
mai ales acelea din cuprinsul bără-
ganului, erau și poate că mai sunt, 
care mai sunt, benefi ciarele unor 
curți foarte generoase. Un monolit 
cu un nivel și patru apartamente a 
câte două camere, așezate două câte 
două spate-spate, ocupau cel puțin 
un pogon, revenindu-i fi ecărei curți, 
astfel, ceva mai mult de o mie de 
metri pătrați. Fiecare locatar, în răs-
timpul pe care-l avea la-ndemână, 
timp pe care i-l conferea durata de 
funcționare în respectiva gară, mai 
sădea un pom fructifer (după pofte și 
mai ales plăceri), mai făcea o grădi-
nă de zarzavat ori câteva straturi de 
fl ori, după cum îl trăgea inima, vred-
nicia sau nevoia. Spun despre îngă-
duința timpului de funcționare pentru 
că, după accidentul de la Vintileanca 
șefi i cei mari ai Căilor Ferate Române 
hotărâseră să nu-și mai lase salariații 
„să facă rădăcini“ într-o singură gară, 
pentru a nu se „lega de glie“ în detri-
mentul „legării de misiune“. Se afl ase 
și se recunoscuse, nu chiar pe față 
(pe față fi ind numai „acarul Păun“!) ci 
… doar pe surse că, la originea acci-
dentului a fost absența acarului care, 
ocupat cu ograda, uitase să mane-
vreze macazul astfel încât trenurile 
să nu se întâlnească pe aceeași cale, 
făcând crucea pe „direct și pe abă-
tută“. Și, de atunci, vorba maică-mi, 
ceferistul era mereu cu traista-n băț 
și călător cu calea, potrivit cu vor-
ba-aceea veche: „azi aici, mâine-n 
Focșani/Mândra mea și patru bani“!

În perioada cât tăticu a activat în 
gara aceea din bărăganul ialomițean 
(sau călărășean, că tot același veliș 
este), curtea noastră, imensă în ochii 
noștri de copii, era animată mereu 
de cel puțin patru-cinci câini-boldei 
încât devenise cunoscută drept cur-
tea cu multă gălăgie și zero efi ciență. 
Nu știu nici acum de ce și de la ce 
pornise acest bistih. Am considerat 
mereu că dintr-o lipsă de imagina-
ție sau din invidie, în curtea noastră 
nepreaîncumetându-se mulți să intre 
neînsoțiți de la poartă de un membru 
al familiei. Dar, vorba ceea, autorul 
bistihului nu găsise, probabil, altă … 
rimă. Curtea noastră era bogată în 
pomi fructiferi și, într-un colț al ei 
tăticu făcuse o grădină de zarzavat. 
„Pentru trufandale“, spunea mămica. 
În ce privește gălăgia, vorba poetului, 
„apăi Doamne să ne ierți“, pentru că 
cel puțin unul din boldei avea pros-
tul obicei să se dea pe furiș și nici nu 
băgai de seamă, tu curajosule poet, 

când ți se perfora pantalonul și chiar 
piciorul. Oricum, curtea noastră era 
bine păzită. Nu-mi aduc aminte să fi  
fost vreodată închisă poarta cu vreun 
sistem de siguranță: Țiți, Bambino, 
Neagra, Vijelie, Corbu … erau, de fi e-
care moment, cel mai sigur ivăr.

Mai aveam în casă și două pisici 
mari prietenoase și pretențioase. 
Una era neagră, cu o blană lucioasă 
și catifelată, iar cealaltă de o culoa-
re fumurie-tărcată. Conviețuiau în 
armonie și bună înțelegere cu „fi a-
rele“ din curte. Și asta, tot mămica 
spunea, pentru că nu li se amesteca 
niciodată nici locul și nici felul hra-
nei. Cum ar veni, fi ecare cu porția 
lui și, de aici, cu interesul lui.

În una din zile, nu se știe pe unde, 
nu se știe de unde, ne-am pomenit 
în ușa bucătăriei de vară, cu un ani-
mal necunoscut: semăna a pisică dar 
era, parcă, mai mare decât fi ecare din 
boldeii din curte. Nu mieuna, nu lătra. 
Stătea pe mijlocul pragului și amiro-
sea locul, cu urechile ascuțite spre cer 
și cu ochii larg deschiși navigând de la 
dreapta la stânga și invers și de sus în 
jos și înapoi. La prima încercare de a 
pune mâna pe ea mi-a stuchit în pal-
mă și și-a arătat salba de colți ascuțiți 
într-un șuierat rău prevestitor.

S-a întors seniorial cu spatele și a 
pășit spre mijlocul curții ignorând în-
treaga liotă canină, cumințită parcă în 
ocheadele pe care numai pe furiș ațin-
teau arătarea. După inspecția întregii 
curți s-a îndreptat cu pași domoli dar 
siguri spre treptele casei și, afl ând 
ușa deschisă, a intrat fără nici o ezi-
tare făcând din falnicele noastre pisici 
niște mâțe ordinare, cocoțate în vârf 
de pat, furișându-se cu coada lipită de 
burtă în spatele teancului de perne.

Inspecția curții și a casei gata ter-
minată, straniul vizitator a dispărut 
cu aceeași discreție cu care apăruse. 
Nu s-a mai arătat decât în momentul 
în care, la ora prânzului, tăticu a venit 
la masă. S-a lipit de scaunul lui și a 
început să „toarcă“ cu alint și ademe-
nitor, ținând capu-i mare ridicat, pri-
vind cu ochii țintă spre cel pe care, se 
pare, îl căutase cu câteva ceasuri mai 
înainte. Și-a găsit mângâierea aștep-
tată și acceptată, dar ce ne-a mirat 
a fost că tăticu nici nu s-a mirat de 
apariția ei, nici nu a întrebat ce-i cu 
ea, cine a adus-o, cum a apărut.

Ce faci, Eleftereasco, ți-e foame?
Dar nu, „Eleftereascăi“ nu-i era 

foame. Îi era, se vede treaba, dor de 
mângâiere. Și nu a oricui ci a celui pe 
care și-l alesese cu mare insistență. 
Și apoi, de ce, de unde Eleftereasca?!

Așa i-a rămas numele, Eleftereas-
ca. Și nu apărea decât odată cu tăti-
cu. De la el primea mâncarea (dacă 
i-o dădea altcineva, nici nu se uita la 
ea), de la el accepta mângâierea, nu-
mai lângă el dormea. Pleca tăticu la 
birou, în gară, pleca și Eleftereasca nu 
se știa de nimeni unde. Nu știam și 
n-am afl at niciodată unde stătea, ce 
făcea când tăticu nu era acasă. Și nici 
cum afl a ea că tăticu se întorcea aca-
să. Parcă veneau împreună, nu alta.

Eleftereasca nu avea relații cu 
niciunul dintre boldei, cu nici una 
dintre pisicile mai vechi ale casei. Și 
parcă era respectată și de unii și de 
alții. Singurul care putea pune mâna 
pe ea și căruia parcă-i cerșea mân-
gâierea și alintul era tăticu. În rest, 
nu deranja pe nimeni, nu se ames-
teca în treburile nimănui, nu strica 
nimic nici prin casă, nici prin curte.

Ba, îmi amintesc că, într-un an, 
de Paști, Nicu și cu mine am mers cu 
mămica la slujba de Înviere ținută de 
protopopul Antonescu la biserica ce se 
afl a în marginea dinspre gârlă a sa-
tului. Dimineața, când am ajuns aca-
să, ușa de la apartament era deschisă 
larg spre perete și pe masa din sufra-
gerie tăticu pregătise și aranjase micul 
dejun, cu drob și ouă roșii, cu friptură 
de miel și cozonac, toate la vedere, 
împrăștiind miasme apetisante. La un 
picior al mesei se odihnea Eleftereas-
ca. Nu era prin apropiere niciun boldei 
(niciunul nu se jena, de obicei, să intre 
în casă), nu era și nu se vedea niciuna 
din cele două pisici. Tăticu dormea în 
dormitor, cu ușa doar întredeschisă. 
La venirea noastră, Eleftereasca s-a 
sculat, alene, și cu obișnuitu-i mers 
domol s-a dus și s-a întins, în imensa 
ei lungime și lățime, la picioarele pa-
tului unde dormea singurul camarad 
recunoscut și acceptat de ea, tăticu.

Numai că, în toamna acelui an, 
tăticu a decedat. Cât timp i s-au 
făcut slujbele, Eleftereasca nu s-a 
mișcat și nu s-a dezlipit de piciorul 
mesei pe care era așezat sicriul. A 
însoțit cortegiul, cu pasul ei domol și 
grațios, până la cimitir. A fost mar-
tora bubuiturilor pământului arun-
cat în groapa în care se afundase 
racla ce-i ascundea camaradul.

Nu ne-a însoțit și pe drumul de 
întoarcere. Nici n-a mai apărut de 
atunci. Ca și cum misia ei de iubire 
se încheiase. Primise oare un alt me-
saj?, un alt orizont de sufl et pereche? 

Sau se încheiase și pentru ea 
Ciclul?

20.04.2017

Preocupari si pasiuni extraprofesionale ˇ
‚

Eleftereasca
Ing. Victor Vernescu, consilier CNR-CME  
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Stimată doamnă, Stimate domn, 
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