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Din momentul în care omul a 
putut zbura atât de departe încât, 
pe retina lui, Pământul a putut fi  
văzut ca o sferă de dimensiune fi -
nită, înconjurată de aura albastră a 
atmosferei, raporturile dintre om și 
Pământ s-au modifi cat total. Dacă 
până atunci fi nitudinea Pământului 
era cunoscută indirect prin puterea 
minții omenești – cu alte cuvinte, 
prin forța cunoașterii raționale –, 
din acel moment, prin simpla in-
vestigare a simțurilor, Pământul s-a 
prezentat ca un obiect cosmic, călă-
torind prin univers pe o traiectorie 
și într-un mod bine cunoscute, fa-
vorizând, cu toate darurile lui, dez-
voltarea vieții în toate forme-
le cunoscute, cu suprema ei 
complexitate reprezentată de 
fi ința omenească.

De-a lungul istoriei, oa-
menii au înțeles diferit Pă-
mântul în raport cu forma, 
mărimea și comportamentul 
planetei în infi nitatea universului. 
Lămurirea și îmbogățirea cunoș-
tințelor despre Pământ au evoluat 
constant, de la reprezentările mis-
tice din Biblie și din toate religiile, 
la marile descoperiri geografi ce și 
științifi ce făcute uneori sub povara 
unor mari riscuri și amenințări.

După primele zboruri spațiale, în-
registrate cu 56 de ani în urmă, când 
s-a petrecut faptul epocal menționat 
la începutul acestor refl ecții, relația 
omului cu planeta s-a schimbat pro-
fund. Omul a conștientizat pe deplin 
dependența sa de planeta Pământ și 
de modul în care va reuși să se în-
grijească de integritatea acesteia, 
cu toate sferele asociate ei. Omul, 
ca parte a biosferei, începuse încă 
din perioada revoluției industriale să 
aibă putere de acțiune, putere ce se 
amplifi ca vertiginos, amenințând sta-
bilitatea echilibrelor necesare pentru 
dăinuirea vieții pe Pământ și pentru 
însăși integritatea fi zică a planetei, în 
raport cu întregul univers. 

Conștientizarea tot mai acută 
a efectelor poluării, ca rezultat al 
dezvoltării activităților economice, 
industriale, agricole, comerciale, ca 
o consecință a creării de materia-
le noi, precum materialele plastice 
și mulțimea de substanțe chimice 

ce nu putrezesc și nu se asimilea-
ză natural ciclurilor de reintegrare 
neagresivă pentru viață în alcătui-
rea Pământului, au generat, după 
anii '70 ai secolului trecut, o nouă 
logică a derulării activităților pe Pă-
mânt. Astfel a apărut ecologia ca 
știință, ca domeniu de cercetare și 
mai apoi ca problematică esențială 
pentru securitatea și continuitatea 
vieții pe pământ. Este în sarcina po-
liticienilor și a oamenilor de rând să 
prezerve mediul natural, afectat tot 
mai mult de dezvoltarea și perfecți-
onarea mijloacelor cu care omul ac-
ționează asupra acestuia, adeseori 
brutal și cu mare cruzime și incon-

știență. Unul din exemplele cele mai 
relevante ar fi  acțiunile, metodele și 
mijloacele de vânătoare și pescuit 
sau de defrișare, care provoacă as-
tăzi, într-o oră sau mai puțin, efecte 
– adeseori distructive – echivalente 
cu cele obținute, acum un secol, în-
tr-un an întreg.

Foamea de energie a lumii con-
temporane și creșterea continuă a 
cererii creează, pentru satisfacerea 
ei, poate cel mai semnifi cativ im-
pact asupra litosferei, biosferei și 
atmosferei, dintre toate activitățile 
și nevoile omenești.

După cel de-al doilea război 
mondial, care a însângerat tot globul 
pământesc și s-a încheiat cu cum-
plitele crime rezultate din bombar-
damentele nucleare de la Hiroshima 
și Nagasaki, omenirea a încredințat 
grija față de Pământ Organizației Na-
țiunilor Unite (ONU). Principala mi-
siune ONU este asigurarea păcii pe 
Pământ, evitarea confl ictelor armate 
internaționale, medierea și stingerea 
celor existente, dar și controlul im-
pactului acțiunilor omenești asupra 
planetei Pământ, organizația fi ind 
responsabilă de apărarea și prezer-
varea mediului înconjurător, a datului 
natural, a biodiversității, certitudini 
ale dezvoltării durabile pe planetă.

În calitatea sa de instituție de 
bază pentru consilierea, dezvoltarea 
și promovarea programelor ONU, 
Consiliul Mondial al Energiei (World 
Energy Council – WEC), elaborează 
anual studii privind impactul siste-
melor energetice asupra mediului și 
a modalităților de asigurare a dez-
voltării durabile a acestora. 

Sunt documente de mare cu-
prindere, elaborate cu rigoare știin-
țifi că prin contribuția și efortul con-
jugat al tuturor membrilor WEC și 
cu sprijinul unor mari companii de 
consultanță la nivel global. 

Dintre studiile elaborate, amin-
tim studiul privind dezvoltarea du-

rabilă a sistemelor energetice 
naționale, evaluate prin trei 
dimensiuni esențiale: securi-
tatea energetică, echitatea în 
accesul populației la sursele și 
formele de energie și durabi-
litatea sistemelor prin prisma 
impactului acestora asupra 

mediului înconjurător. Studiul este 
cunoscut ca „Trilema energiei la 
nivel global“ și are în vedere per-
spectivele de dezvoltare a secto-
rului energiei la orizontul 2060 și 
analiza privind reziliența sau ca-
pacitatea sistemelor energetice de 
a satisface cererea de energie în 
condiții de vreme extremă, în con-
dițiile complexelor interdependențe 
dintre apă, energie și hrană și, nu 
mai puțin important, în condițiile 
vulnerabilizării sistemelor energeti-
ce prin digitalizare și informatizare 
continuă, care creează probleme 
tot mai mari privind securitatea ci-
bernetică.

CNR-CME, prin experții și acțiu-
nile sale, sprijină atât eforturile de 
elaborare a acestor studii, cât, mai 
ales, punerea în aplicare a acțiuni-
lor de conștientizare și diseminare 
a rezultatelor și recomandărilor, ca 
efort pentru modifi carea în bine a 
comportamentului omului față de 
planeta care ne găzduiește. 

În această ediție a „Mesageru-
lui Energetic“ vom face o prezen-
tare a evenimentului organizat de 
CNR-CME în 15 iunie 2017 pentru 
discutarea problematicii complexe 
analizate în studiul din 2016 privind 
trilema energiei. 

EditorialEditorial

OMUL ȘI PĂMÂNTUL
Dr. ing. Gheorghe Indre, consilier al CNR-CME  

„Şi, în sfârşit, urmaşul lui Prometeu, el, omul,
A prins şi taina mare, a tainelor, atomul.
El poate omenirea, în câteva secunde,
S-o-ntinerească nouă pe veci, ori s-o scufunde.“

Tudor Arghezi, Cel ce gândeşte singur
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1. NECESARUL 
DE ENERGIE UTILĂ 

Dezvoltarea societății uma-
ne necesită din ce în ce mai multă 
energie. Pentru a fi  utilizată, ener-
gia primară trebuie să sufere o con-
versie (transformare) într-o formă 
fi nală (utilă) de energie, fi e pe cale 
directă, fi e trecând printr-o formă 
intermediară de energie (fi g. 1) [1].

Însă, în calea folosirii energiei 
utile, se ivesc difi cultăți și restricții 
cum ar fi : 

 distanțele mari între sur-
se și utilizatori;

 diferența în timp între 
producție și utilizare și nece-
sitatea acoperirii economice a 
vârfurilor grafi cului de sarcină;

 variația în timp a can-
tităților și parametrilor unor 
surse energetice refolosibile, 
rezultate din procese tehnolo-
gice sau ale unor surse rege-
nerabile de energie (eoliană, 
solară etc.);

 necesitatea reducerii 
gabaritelor, a volumelor și 
greutății echipamentelor, în 
special în raport cu mijloacele 
de transport;

 condițiile speciale de sigu-
ranță în alimentarea cu energie 
a utilizatorilor critici sau izolați;

 randamentul scăzut al 
unor conversii energetice;

 protecția factorilor de 
mediu împotriva poluării [2].

Pentru depășirea acestor difi cul-
tăți și restricții, pe parcursul diferi-
telor etape ale lanțurilor de conver-
sie, trebuie asigurate anumite sto-
curi de energie. Vom întâlni astfel 
stocuri de energie primară, stocuri 
de forme intermediare de energie și 
stocuri de forme fi nale de energie, 
marcate cu «S» în fi gura 1.

2. SISTEME DE STOCARE 
A ENERGIEI (SSE)

Se cunosc și se aplică, în pre-
zent, sisteme de stocare pentru ur-
mătoarelor forme de energie:

 Energia chimică a com-
bustibililor

 stocarea combustibililor so-
lizi (în depozite);

 stocarea combustibililor li-
chizi (în rezervoare supraterane; în 
cavități subterane);

 stocarea combustibililor ga-
zoși (în rezervoare supraterane; în 
cavități);

 stocarea combustibililor sin-
tetici (stocarea hidrogenului în cavi-
tăți, prin lichefi ere, în hidruri ).

 Energia termică (căldura)
 stocarea pe baza căldurii sen-

sibile/fi zice (în apă, abur, fl uide orga-
nice, metale, materiale refractare);

 stocarea pe baza căldurii de 
transformare latente (în compuși 
organici, în săruri topite);

 stocarea pe baza căldurii 
reacțiilor chimice reversibile.

 Energia mecanică;
 stocarea energiei potențiale 

prin ridicarea unor mase în câmpul 
gravitațional;

 stocarea energiei potenția-
le pe baza acumulărilor hidro prin 
pompare (CHEAP);

 stocarea energiei potențiale 
în resorturi;

 stocarea energiei potențiale 
în gaze comprimate (stocarea aeru-
lui comprimat la centrale cu turbine 
cu gaze CTG);

 stocarea energiei cinetice în 
volanți.

 Energia electrică
 stocarea electrostatică (pe 

bază de supercondensatoare);
 stocarea electrochimică (pe 

bază de baterii avansate);
 stocarea electrolitică (pe 

bază de celule cu combustibil);
 stocarea electromagnetică 

(pe bază de circuite magnetice su-
praconductoare) [2].

3. PARTICULARITĂȚI 
ALE PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE. 
GRAFICE DE SARCINĂ

Deocamdată, spre deosebire de 
alte produse/servicii pentru care 
există soluții tehnico-economice 
avantajoase pentru depozitare/sto-
care în perioadele când nu este ne-
voie de consum, energia electrică se 
produce și se utilizează simultan în 
cea mai mare măsură. 

În sistemele electroenerge-
tice, variația pe o anumită perioa-
dă de timp a valorilor momenta-
ne însumate ale puterilor utilizate 
determină grafi cul de sarcină (de 
putere produsă) a utilizatorilor și 
respectiv a surselor de producere 
integrate în sistemele respective. 
Grafi cele de sarcină zilnică se ca-
racterizează prin vârfuri și goluri, 
ce pot avea amplitudini și durate 
diferite, în funcție de diverși factori. 
Sursele de producere integrate în 
sistem pot fi : centrale termoelec-
trice – CTE, cu ardere pe combus-
tibili solizi (uzual, cărbune), lichizi 
(uzual, păcură) sau gazoși (uzual, 
gaze naturale), centrale hidroelec-
trice – CHE, centrale nuclearoelec-
trice – CNE, precum și instalații ba-
zate pe surse regenerabile de ener-
gie – SRE (energie eoliană, energie 
solară etc). „Acoperirea” grafi cului 

Politici energeticePolitici energetice

Aspecte tehnice, economice și ecologice ale stocării 
energiei în sistemele electroenergetice 

Ing. dipl. Ovidiu Țuțuianu, consilier al CNR-CME

Fig. 1 Posibilităţi de asigurare a necesarului 
de energie utilă
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de sarcină se face în prezent după 
criterii tehnice și economice, ținân-
du-se seama, pe lângă disponibi-
litatea instalațiilor, și de specifi cul 
funcționării acestora. De precizat 
este faptul că reglementările de 
mediu europene/internaționale tot 
mai severe impun adăugarea unor 
criterii ecologice la ordinea de în-
cărcare a instalațiilor de producere 
(emisii de poluanți în aer, descăr-
cări în ape etc.)[3].

Instalațiile din centralele nu-
clearoelectrice nu permit variații 
mari de sarcină și atunci se folo-
sesc pentru acoperirea bazei grafi -
cului de sarcină. De asemenea, CTE 
pentru că utilizează cărbune au o 
inerție mare și nu permit variații 
importante de putere electrică, ală-
turându-se și ele poziției CNE. Ceva 
mai fl exibile sunt CTE pe păcură și 
desigur CTE pe gaze naturale care 
pot asigura semibaza grafi cului de 
sarcină. Și tot aici s-ar putea înca-
dra participarea CHE pe fi rul apei, 
în speță CHE Porțile de Fier. Vârfu-
rile grafi cului de sarcină rămân să 
fi e acoperite de CHE cu lacuri de 
acumulare și de CTE cu turbine cu 
gaze.

4. SCOPURI ALE 
STOCĂRII ÎN SISTEMELE
ELECTROENERGETICE
 
Întrucât energia electrică trebuie 

asigurată în mod continuu, fără fl u-
ctuații și cu respectarea parametri-
lor calitativi (tensiune și frecvență), 
apare nevoia de a introduce în SEN 
sisteme de stocare a energiei-SSE.

SSE se pot instala în diferite 
puncte ale SEN, având diverse sco-
puri (fi gura 2). 

4.1. În centrale electrice 
Instalarea SSE la „producătorii 

clasici“, urmărește două scopuri:
 − Reglarea/aplatizarea gra-

ficului de sarcină. ESS se încarcă 
la „golul“ graficului de sarcină și 
se descarcă la „vârf“. Pe durata 
„vârfului“ sunt înlocuite instalați-
ile proiectate special pentru aco-
perirea perioadei respective care, 
de regulă, sunt foarte costisitoa-
re. Astfel, stocarea poate anula/
amâna investițiile pentru instala-
țiile de vârf.

 − Reglarea frecvenței. SSE 
este încărcat/descărcat ca răspuns 
al creșterii/descreșterii frecvenței. 
Acest mod de a regla frecvența este 
atractiv datorită răspunsului rapid și 
a lipsei emisiilor de poluanți în aer la 
funcționarea stocajelor.

4.2. La instalațiile bazate 
pe surse regenerabile 
de energie (eoliană, solară)
La acești producători cu funcți-

onare intermitentă, ES asigură sta-
bilitatea puterii livrate. Acumularea 
energiei electrice netezește panta de 
variație (MW/min), eliminând șocuri-
le de putere și tensiune în rețea.

4.3. În rețele de transport 
și de distribuție 
În aceste rețele, SSE se foloseș-

te pentru:
− nivelarea sarcinii; 
− stabilizarea tensiunii;

− asigurarea calității energiei 
electrice.

SSE preia scăderile de sarcină 
de scurtă durată care ar putea afec-
ta continuitatea livrării energiei că-
tre utilizatori. 

 
4.4. La utilizatori
Aplicația funcționează similar cu 

cea de la paragraful 4.1, cu preciza-
rea că scopul principal al SSE îl con-
stituie reducerea/tăierea „vârfului“ 
și mai puțin economicitatea exploa-
tării. În acest caz rezultă următoa-
rele avantaje economice:

− utilizatorii din toate catego-
riile își reduc facturile, prin reduce-
rea necesarului de energie la „vârf“;

− sursele (centralele electri-
ce) își reduc cheltuielile de exploa-
tare ca urmare a reducerii duratei de 
funcționare a instalațiilor la „vârf“;

− infrastructura (rețelele elec-
trice) își amână investițiile datorită 
menținerii unui „vârf“ mai scăzut.

4.5. Rezerva turnantă 
Pentru a asigura rezerva, SEE este 

menținut la nivel încărcat, gata să răs-
pundă la cererea de sarcină. În func-
ție de aplicație, SSE poate răspunde la 
intervale de secunde sau minute pen-
tru a menține siguranța rețelei până la 
pornirea generatoarelor de avarie. Se 
elimină astfel necesitatea de a avea 
în funcțiune un generator de rezervă 
care funcționează fără rost. 

4.6. În sisteme distribuite
Aici nemaiexistând elementele 

de siguranță și de calitate a furniză-
rii energiei electrice specifi ce SEN, 

Figura 2. Aplicaţii ale stocajelor într-un sistem 
electroenergetic din Germania [4]
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toate funcțiile acestora trebuie pre-
luate de SSE, care pot fi  instalate fi e 
în surse, fi e la utilizatori.

4.7. La utilizatori izolați
În această situație folosirea SSE 

este imperios necesară ca sursă de 
rezervă sau chiar sursă de alimentare.

5. INDICATORI
AI SISTEMELOR 
DE STOCARE

5.1. Indicatori tehnici 
Principalii indicatori tehnici ai sis-

temelor de stocare a energiei sunt:
a) capacitatea de stocare W, 

exprimată în unități fi zice [t; m3] 

sau energetice [J; kWh];
b) energia specifi că stocată/

densitatea de energie, raportată la 
masă, ωm [kWh/kg];

c) energia specifi că stocată/
densitatea de energie, raportată la 
volum, ωV  [kWh/m3];

d) puterea specifi că stocată/
densitatea de putere, raportată la 
masă, pm [kW/kg];

e) puterea specifi că stocată/
densitatea de putere raportată la 
volum, pV [kW/m3];

f) durata stocării τ [ore];
g) randamentul de restituire [%].
În tabelul 1 se dau valori ale 

unor indicatori tehnici pentru siste-
me de stocare a energiei electrice. 

5.2 Indicatori economici
Principalii indicatori economici 

ai sistemelor de stocare a energiei 
sunt:

a) investiția specifi că [$/kWinst];
b) costul energiei stocate livra-

te [$/MWhlivr];
c) durata de realizare [ani].
Câteva exemple valorice ale 

unor indicatori tehnici pentru siste-
me de stocare a energiei electrice 
sunt prezentate în tabelul 2.

6. STADIUL ACTUAL 
AL SISTEMELOR 
DE STOCARE A ENERGIEI 

În prezent există pe plan mondi-
al numeroase soluții de SSE, afl ate 

în diverse stadii, sub aspectul indi-
catorilor tehnico-economici: 

− la maturitate au ajuns ur-
mătoarele familii de SSE și anume:

− la capacități (puteri) mici 
de stocare (Watt – sute de Watt): 
NiCd, NiMeH (nichel-hidruri metali-
ce), Li Ion;

− la puteri medii – mari (kW – 
zeci de MW): Pb-acid, NaS, NaNiCl, 
NiMeH, supercondensatoare, Li Ion, 
Volanți;

− la puteri mari (zeci de MW 
– sute MW): Centrale hidroelec-
trice cu acumulare prin pompare 
(CHEAP) și Centrale cu turbine cu 
gaze cu stocarea aerului comprimat 
(CTG SAC); 

− dezvoltate și în curs de ma-
turizare: acumulatoarele cu Li Ion 
staționare și bateriile cu circulație 
Redox (kW – MW);

−  în dezvoltare există o ex-
plozie de soluții tehnologice, apli-
cabile în toată gama de puteri: W–
MW, vizând stocarea în: H2 – hidruri 
(combinații ale metalelor cu hidro-
genul); în aer comprimat – (CTG 

Sistemul de stocare $/kWinst $/MWhlivr Aplicații

Acumulare hidro prin pompare 5700 – 8100 160 – 230 În sisteme electroenergetice mari
Stocare aer comprimat la CTG 4480 – 4950 120 – 220 În sisteme electroenergetice regionale/locale
Volanți 4300 350 La reglajul frecvenței ( durate scurte)
Vanadiu-REDOX 6000 – 9100 430 – 810 (În dezvoltare)
REDOX-FeCr 3100 – 9200 150 – 250 (În dezvoltare)
Zn Br 3500 – 5750 200 – 890 La utilizatori rezidențiali (în dezvoltare)
Zn Aer 3200 – 3950 160 – 200 (În dezvoltare)
Pb Acid 3600 – 9000 220 – 600 Servicii în centrale electrice
Pb Acid 2500 – 6100 100 – 230 La reglajul frecvenței
Pb Acid 4100 – 10800 300 – 1320 În transport și distribuție (T & D)
Li Ion 2000 – 11000 650 – 1150 În transport și distribuție (T & D)
Li Ion 5500 – 11000 750 – 2100 În transport și distribuție 
Li Ion 6500 – 24000 700 – 2800 La utilizatori comerciali și industriali
Na S 5750 – 6580 260 – 294 La T & D, utilizatori comerciali și rezidențiali 

Sistemul de 
stocare

Energia specifi că stocată Randamentul 
de restituire

(valori maxime)

Durata stocării

kWh/kg kWh/dm3 câteva
ore zilnică săptămânală sezonieră

Electrostatic 90×10-9 200×10-9 90 + – – –
Electrochimic 400×10-3 400×10-3 75 + + + –
Electrolitic 200×10-3 200×10-3 85 + + + –
Electromagnetic 6×10-3 30×10-3 95 + + – –

Tabelul 1. Indicatori tehnici pentru diverse sisteme de stocare a energiei electrice [5]

Tabelul 2. Indicatori economici la unele sisteme de stocare a energiei electrice          Sursa : Prelucrare după [6]
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SAC); în circuite magnetice supra-
conductoare (MW–GW) [6]

CONCLUZII

În sistemele electroenergetice 
mari/naționale, SSE pot îndeplini 
diverse scopuri și se pot instala în 
centralele electrice, în rețelele de 
transport sau de distribuție și la uti-
lizatori. Prin folosirea SSE cresc ca-
pacitatea de producere și siguran-
ța în funcționare a instalațiilor din 
centralele electrice, stabilitatea SEN 
și calitatea energiei livrate utilizato-
rilor, se diminuează duratele de în-
trerupere în cazul deranjamentelor, 
se reduc investițiile și cheltuielile de 
exploatare la transportul energiei 
electrice. Efectele tehnice și econo-
mice de ansamblu sunt favorabile, 
chiar dacă și SSE introduc unele 
complicații în funcționarea SEN sau 
chiar anumite costuri suplimentare, 
având uneori impact negativ asupra 
mediului înconjurător [8].

Folosirea SSE conduce la conser-
varea energiei, având și efecte eco-
logice favorabile. Astfel, prin efectul 
de aplatizare a grafi celor de sarcină, 
datorat SSE, se evită manevrele de 

încărcare/descărcare a instalațiilor 
din centralele termoelectrice și în 
consecință, emisiile de poluanți în 
atmosferă direct proporționale cu 
necesarul suplimentar de combusti-
bili. De asemenea, SSE contribuie la 
substituirea combustibililor fosili cu 
surse regenerabile de energie (SRE), 
mai puțin poluante [9].

În prezent, în România, insta-
lațiile care valorifi că SRE (eoliene și 
fotovoltaice) au ajuns la o pondere 
însemnată în acoperirea curbei de 
sarcină (cca 24%) și există în conti-
nuare tendința de majorare a acestei 
ponderi. Având în vedere structura 
actuală și de perspectivă apropiată 
a surselor de producere a energiei, 
introducerea SSE se impune cu ne-
cesitate. Este momentul ca prin stu-
dii aprofundate să se compare tehni-
co-economic și ecologic, diverse solu-
ții de SSE și să se aleagă varianta op-
timă privind capacitatea de stocare și 
punctul de amplasare a SSE în SEN.
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Povestea din spatele Nord 
Stream 2 începe cu un lucru de ne-
tăgăduit: producția internă de gaze 
în Europa de Nord-Vest este în scă-
dere. Dimensiunea și viteza acestei 
scăderi se poate vedea în grafi cul de 
mai jos:

Cum pot țările să reacționeze la 
această evoluție? Pot face trei lu-
cruri: 1) să-și dezvolte resursele de 
gaze de șist; 2) să reducă consumul 
sau 3) să crească importurile. Țări 
precum Germania au gaze de șist, 
însă nu permit exploatarea prin frac-
turare din motive de mediu. Guver-
nul Regatului Unit încearcă să stimu-
leze exploatarea prin fracturare, însă 
până acum nu a reușit să avanseze 
din cauza opoziției publice.

Reducerea consumului pare o 
opțiune mai fezabilă. Cererea de 
gaze în Uniunea Europeană a scăzut 
de la un vârf de aproximativ 530 mi-
liarde mc în 2010 la un minim de 409 
miliarde mc în 2014, în mare parte 
ca urmare a crizei economice. Anul 
trecut, cererea a cunoscut o revigo-
rare ajungând până la 426 miliarde 
mc, conform cifrelor furnizate de 
asociația comercială Eurogas. 

Cu toate acestea, deși nimeni nu 
poate să prevadă în ce fel se va dez-
volta cererea de gaze pe piața euro-
peană, cei mai mulți analiști conside-

ră că gazele naturale vor continua să 
joace un rol important în cadrul ce-
rerii de energie pe piața europeană. 
Două motive susțin această tendință; 
în primul rând, reforma sistemelor 
de comercializare a emisiilor în Uni-
unea Europeană (EU ETS) va duce la 

o creștere constantă a 
prețurilor la CO2, astfel 
impulsionând trecerea 
de la cărbune la gaze 
în domeniul electrici-
tății. În al doilea rând, 
energiile regenerabile 
vor cunoaște o crește-
re puternică, dar încă 
mai este nevoie să fi e 
completate și susținu-
te de gaze.

Tocmai acestea 
sunt și motivele din 
care Scenariul de 
Referință al Comi-
siei Europene, care 

reprezintă principalul instrument 
de modelare energetică pe care se 
bazează Bruxelles în toate politicile 
sale din domeniul energiei, preco-
nizează că partea reprezentată de 
gaze în consumul fi nal de energie va 
rămâne relativ stabilă până în 2050.

Astfel, Europa este condusă că-
tre o a treia opțiune: să crească im-
porturile de gaze.

Evident, ca urmare a scăde-
rii producției interne, Europa de 
Nord-Vest se confruntă cu un „de-
calaj de importuri“ din ce în ce mai 
mare. Atlasul European al Gazelor, 
publicat de compania olandeză de 
infrastructură în domeniul gazelor 
Gasunie, ilustrează această situație 
ca în diagrama din pag.8

Cazul sistemului Nord Stream 2 
se bazează pe acest decalaj de im-
porturi din ce în ce mai mare. Aces-
ta este golul pe care Gazprom este 
nerăbdătoare să îl umple cu noua 
conductă.

În prezent, cota de gaze rusești 
din consumul european este sub 
30 de procente, producția internă 
a Uniunii Europene, importurile din 
Norvegia și din alte țări reprezen-
tând peste trei sferturi din consum. 
Dacă această cifră crește, „depen-
dența“ Europei de Rusia va crește.

Însă, în realitate, „dependența“ 
Gazprom de Europa este mai mare 

Politici energeticePolitici energetice

*) Preluare din World Energy Focus Annual 2016

Nord Stream 2, noua conductă de gaze pe care Gazprom intenționează 
să o construiască prin Marea Baltică, din Rusia până în Germania, a fost cri-
ticată deoarece ar reduce securitatea energetică a Europei și chiar pentru că 
ar crea o amenințare geopolitică pentru Europa. Karel Beckman, redactor-șef 
la site-ul independent Energy Post, explică raționamentul economic din spa-
tele proiectului, observând că, prin crearea cu succes a unei piețe europene 
integrate de gaze, argumentul geopolitic devine în mare parte redundant.

NORD STREAM 2 – Povestea adevărată*
Karel Beckman, redactorul-șef al „Energy Post“  

Cota de gaze în domeniul generării de electricitate este de asemenea preconizată 
a rămâne stabilă

Consumul fi nal de energie pe tipuri de combustibil, EU-28.
Sursa: Scenariul de Referință UE, iunie 2016 http://bit.ly/29RHljW
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decât dependența Europei de Gaz-
prom.

Compania rusă se bazează pe 
Europa pentru aproape două tre-

imi din veniturile sale din vânzări și 
aproape o jumătate din volumul său 
de vânzări (cifre corespunzătoare 
primei jumătăți a anului 2016). Și 
deși Gazprom se extinde în Asia, Eu-
ropa este și va rămâne, de departe și 
pentru multă vreme de aici înainte, 
cea mai mare piață pentru ruși.

Această dependență puternică 
a Gazprom de piața vest-europeană 
este tocmai motivul pentru care com-
pania a decis, acum câțiva ani, să-și 
diversifi ce rutele către Europa. Nu o 
dată, Gazprom a 
întâmpinat pro-
bleme majore 
cu livrarea de 
gaze prin Ucrai-
na, care, până 
nu demult, era 
una dintre cele 
două rute princi-
pale către piața 
nord-vest-euro-
peană. În mai 
multe rânduri, 
mai ales în 2006 
și 2009, livrarea 
de gaze prin Ucraina a fost oprită în 
urma unor dispute legate de plăți cu 
Naftogaz, operatorul ucrainean.

Pentru a-și reduce dependen-
ța de rutele central-europene, Ga-
zprom – împreună cu o serie de par-
teneri europeni – a construit (prima) 
conexiune Nord Stream, constând 
din două conducte care au intrat în 
funcțiune în 2011 și 2012, traver-
sând Marea Baltică direct din Rusia 
până la cea mai mare piață a Ga-
zprom, Germania, ocolind Ucraina.

La acest moment Gazprom a 
lansat și un proiect, South Stream, 
pentru construirea unei noi conexi-

uni către Europa de Sud-Est (Italia 
este o altă piață majoră de export), 
însă a anulat acest proiect după ce 
Comisia Europeană a comunicat 

că nu se conformează pe deplin cu 
cerințele legislației europene în do-
meniul energiei. Rușii sunt acum 
în discuții cu guvernul turc, pentru 
construirea unei noi conexiuni din 
Rusia în Turcia, denumită Turkish 
Stream. Turcia este unul dintre cei 
mai mari consumatori de gaze ru-
sești – alături de Germania și Italia 
– și ar putea funcționa și ca rută de 
tranzit către Europa de Sud-Est.

Imediat după terminarea Nord 
Stream, în 2011, Gazprom a început 

deja să analizeze posibilitatea con-
struirii unei noi conducte prin Marea 
Baltică. Aceasta a dus la anunțarea, în 
septembrie 2015, a unui acord al acți-
onarilor între Gazprom și Shell, E.ON, 
OMV, Engie și RASF/Wintershall în ve-
derea construirii unui al doilea sistem 
Nord Stream, alături de primul.

Comisia Europeană
Cele două conducte ale sistemu-

lui Nord Stream 1 au o capacitate 
combinată de 55 miliarde metri cubi 
(mc). Nord Stream 2 va avea ace-
eași capacitate. Ca să punem aceste 
cifre într-un context, vom menționa 

că o țară precum Germania utilizea-
ză aproximativ 80 miliarde cm pe an.

Mulți strategi din Uniunea Euro-
peană, mai ales din Europa de Est, 
dar și de la Bruxelles, s-au alarmat 
la anunțul cu privire la Nord Stream 
2. Liderii est-europeni au avansat 
observația că noua conductă va 
afecta negativ securitatea energe-
tică din regiunea lor, mai ales din 
acele țări care depind puternic de 
Gazprom pentru rezervele de gaze.

Comisia Europeană a adoptat 
aceeași poziție.

Maroš Šefčovič, vicepreședinte 
al Comisiei Europene însărcinat cu 
Uniunea Energetică, a spus că „Nord 
Stream 2 ar putea modifi ca peisajul 
pieței de gaze a Uniunii Europene, 
neoferind acces la o nouă sursă de 
aprovizionare sau la un nou furnizor 
și mărind în continuare capacitatea 
excedentară din Rusia către Uniu-
nea Europeană“.

Însă argumentul privitor la se-
curitatea energetică pare forțat.

Chiar dacă Nord Stream 2 nu 
aduce resurse suplimentare (Gaz-
prom spune că va aduce, însă opo-
nenții neagă acest lucru), tot ce 
face este să schimbe ruta prin care 
gazele rusești sunt transportate în 

Europa. Acest fapt 
nu reduce numărul 
de rute de furnizare, 
așadar cum ar putea 
să afecteze concu-
rența sau securita-
tea energetică?

Î n t r - a d e v ă r, 
anumite piețe din 
Uniunea Europeană, 
îndeosebi Germania, 
vor asista la o îmbu-
nătățire a opțiunilor 
de aprovizionare cu 
gaze, în timp ce ță-

rile de tranzit actuale vor avea de a 
face cu mai multă concurență dacă 
vor să se aprovizioneze cu gaze ru-
sești. Însă pentru piața Uniunii Eu-
ropene ca întreg, acest fapt nu ar 
trebui să fi e o problemă. Dar doar 
dacă piața Uniunii Europene funcți-
onează ca un tot integrat...˝

Prețurile germane
Iată că ajungem și la unul din 

punctele-cheie ale dezbaterilor cu pri-
vire la Nord Stream 2. Cei mai mulți 
analiști sunt de acord că piața UE de 
astăzi este total diferită de ce a fost 
acum zece ani sau chiar acum cinci 

Echilibru de volum în Europa de Nord-Vest (TWh/an)

Generarea netă de electricitate pe tipuri de combustibil (TWh)

Consumul fi nal de energie pe tipuri de combustibil, EU-28. 
Sursa: Scenariul de Referință UE, iunie 2016 http://bit.ly/29RHljW

Sursa: Gasunie, Atlasul European al Gazelor (European Gas Atlas), 
prezintă trei scenarii de cerere
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ani. Comisia Europeană, cu ajutorul 
unei legislații cu implicații vaste, mai 
ales prin Al Treilea Pachet Energetic 
(din 2009), a reușit să creeze o piață 
competitivă de gaze în UE. Există re-
guli care impun operatorilor de con-
ducte să permită accesul terților. Cla-
uzele cu privire la destinație au fost 
interzise. Defalcarea drepturilor de 
proprietate a devenit obligatorie. În 
plus, au fost create terminale de co-
mercializare a gazelor, s-au construit 
noi conducte de interconectare și s-a 
mărit capacitatea de fl ux invers.

Ca rezultat, cei mai mulți ana-
liști independenți ar fi  de acord în 
prezent că gazele care pătrund pe 
piața UE prin orice punct pot fi  
transportate cu ușurință în aproa-
pe orice alt punct.

Într-adevăr, tocmai acest lu-
cru pare să se fi  întâmplat cu ga-
zele provenite de la Nord Stream 
1, după cum consideră Andreas 
Goldthau, profesor de politici pu-
blice la Universitatea Centrală 
Europeană. „În special pe piețele 
din Europa Centrală, au avut loc 
transformări semnifi cative ca ur-
mare a intrării în funcțiune a sis-
temului Nord Stream coming onli-
ne“, scrie Goldthau. „Fluxurile de 
gaze au început să se inverseze. 
În timp ce, în mod tradițional, ga-
zele circulau din est (Rusia) către 
vest (tranzitând Ucraina/Belarus 
și alimentând Slovacia/Polonia), 
acum a început să se dezvolte co-
merțul de la vest către est.“

Goldthau subliniază că, după 
intrarea în funcțiune a Nord 
Stream 1, prețurile la gaze din Eu-
ropa Centrală și de Est „au început 
să se alinieze cu prețurile germa-
ne“. El crede că s-ar putea pre-
coniza ca Nord Stream 2 să con-
solideze și mai mult acest efect 
pe piața de gaze: „Nord Stream 
2 are șansa să îmbunătățească 
lichiditatea la nivelul terminalelor 
regionale în care vor fi  absorbite 
în principal volumele suplimenta-
re... gazele rusești ar putea ajunge 
să concureze cu gazele rusești.“

Goldthau adaugă și că acest lu-
cru nu este valabil pentru întreaga 
Europă. Părți din Europa de Sud-Est 
încă mai sunt izolate de piața ge-
nerală a Uniunii Europene din cauza 
infrastructurii insufi ciente.

Într-un raport publicat în august 
2016, “Finalizări pentru Europa”, 
Consiliul Atlantic, cu baza în State-

le Unite, atrage atenția Uniunii Eu-
ropene să fi nalizeze Planul de Acți-
une pentru Conectivitate Centrală și 
Est-Europeană convenit la Dubrov-
nik la 1 iulie 2015, pentru a pune ca-
păt izolării acestei regiuni. Planul cu-
prinde construirea mai multor inter-
conectori, precum și a unui terminal 
de gaze naturale lichefi ate în Croa-
ția. Consiliul Atlantic mai susține și 
că Europa ar trebui să construiască 
un „Interconector Nord-Sud robust, 
care să lege terminalul polonez de 
gaze naturale lichefi ate (GNL) de la 
Świnoujście cu terminalul de GNL a 
cărei construcție o are în plan Cro-
ația, la Omišalj, la Marea Adriatică.“

Costuri de tranzit
Nu am greși dacă am afi rma că 

fi nalizarea pieței interne de gaze a 
Uniunii Europene ar însemna pro-
grese mari în ceea ce privește rezol-
varea problemei supra-dependenței 
de Rusia, care persistă în unele țări 
est-europene.

Desigur, este o pastilă ama-
ră pentru țările de tranzit actuale, 

precum Polonia, Slovacia și Ucrai-
na, să-și vadă reduse veniturile 
din tranzitul de gaze. Însă pentru 
Gazprom, ruta Nord Stream pur 
și simplu este logică din punct de 
vedere economic. După Paul Cor-
coran, directorul fi nanciar al Nord 
Stream 2 (care a deținut aceeași 
funcție și pentru Nord Stream 1), 
tranzitarea prin Nord Stream 1 este 
deja mai ieftină decât prin Ucraina. 
„Costul de tranzit al Nord Stream 
1 este de 1,86€/1000m3/100 km. 
În cazul Ucrainei, costul este 
2,26€/1000m3/100 km. Și cum Gaz-
prom este deținătorul a jumătate 
din Nord Stream 1, jumătate din 

costuri se întorc la companie sub 
formă de dividende. Ca să nu mai 
menționăm că Ucraina a propus o 
creștere a tarifelor peste dublul ce-
lor actuale. Dar este și în interesul 
consumatorilor europeni ca gazele 
să fi e livrate prin ruta cea mai eco-
nomică.“

Corcoran preconizează că, în 
cazul Nord Stream 2, costurile de 
tranzit vor fi  similare cu cele pen-

Rute majore de conducte de gaze în Europa. Sursa: Gasunie, European Gas Atlas
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tru Nord Stream 1. El adaugă: “Mă 
supără când citesc afi rmații că Nord 
Stream 2 este scumpă și neecono-
mică. Nu este așa. Dacă privim în 
viitor, este o investiție foarte bună.”

Dar care este situația în ceea ce 
privește dimensiunea geopolitică a 
Nord Stream 2? Nu putem nega fap-
tul că situația politică din jurul rela-
țiilor Ucrainei și Uniunii Europene cu 
Rusia s-a înrăutățit după invadarea 
Crimeii de către 
Rusia, în 2014. 
Însă întrebarea 
este, dacă acesta 
este un argument 
pentru ca UE să 
încerce să opreas-
că Nord Stream 
2. Există multe 
relații economice 
între Rusia și Eu-
ropa (gândiți-vă 
la livrările de pe-
trol!), dar nimeni 
nu susține înce-
tarea acestora din 
cauza tensiunilor 
geopolitice.

Gazprom este 
acuzată frecvent 
de critici că „folo-
sește gazele ca pe 
o armă politică“, 
dar întrebarea 
este dacă acest 
lucru este ade-
vărat. Katja Yafi -
mava, cercetător 
senior bursier al 
Institutului Oxford 
pentru Studii 
Energetice, afi rmă 
în articolul pentru 
Istituto Aff ari Internazionali (de-
cembrie 2015, http://bit.ly/2ceo-
Fhz): “Nu există nicio dovadă în pre-
zent că Gazprom a tăiat sau a redus 
în trecut furnizarea către țările euro-
pene care plăteau pentru importuri-
le de gaze, total și la timp conform 
prețului specifi cat în contractele lor, 
astfel că afi rmația că Rusia a folosit 
arma gazelor împotriva țărilor euro-
pene devine problematică.”

La fel, Marco Siddi, cercetător 
senior bursier la Institutul Finlan-
dez pentru Relații Internaționale 
(FIIA), a scris că „afi rmația că Ru-
sia poartă o politică prin conductele 
de gaze, care constituie o amenin-
țare pentru Europa, este exagera-
tă.“ Tim Boersma, bursier la Poli-
tici Externe la Brookings Instituti-
ons (SUA), a descris „îngrijorările 
cu privire la gazele rusești“ ca pe 

„o relicvă a trecutului“, date fi ind 
schimbările apărute la nivelul pieței 
europene de gaze.

În orice caz, chiar dacă unii 
strategi de la Bruxelles sau unele 
state membre ale Uniunii Europe-
ne privesc Nord Stream 2 ca pe o 
chestiune geopolitică, acest fapt nu 
înseamnă neapărat că dețin și mij-
loacele legale pentru a opri acest 
proiect. După cum scrie Severin 

Fischer, cercetător senior la Cen-
trul pentru Studii de Securitate de 
la ETH Zurich: „într-o comunitate 
care se bazează pe statul de drept, 
legea de drept trebuie să se aplice 
pentru toți actorii în același fel. În 
cele din urmă, acest fapt înseamnă 
că activitățile economice din gama 
cadrului defi nit legal trebuie eva-
luate în funcție de criteriile de re-
glementare existente, nu în cadrul 

unor categorii normative 
de bun sau rău.“

În buget
Paul Corcoran face 

aceeași observație: „Pro-
cesele politice ar trebui 
desprinse de cadrul le-
gal“, spune el. „Cadrul 
legal care reglementea-
ză Nord Stream 2 este 
același ca și pentru Nord 
Stream 1. Este bazat pe 
UNCLOS (Convenția Na-
țiunilor Unite privind Le-
gea Maritimă), care re-
glementează dreptul de a 
instala cabluri și conducte 
pe fundul mării în zonele 
Platformei Continentale. 
Nord Stream 2 va trece 
prin Platformele Conti-
nentale a cinci țări și prin 
apele teritoriale ale Ru-
siei, Germaniei și o mică 
parte din Danemarca. 
Dacă obținem aprobă-
rile de mediu necesare, 
vom obține permisiunea 
de a construi conducta 
din partea acestor țări, la 
fel cum a fost și cu Nord 
Stream 1.“

Nord Stream 2 va depune la 
începutul anului 2017 cereri pen-
tru obținerea aprobărilor. Corcoran 
este încrezător că vor reuși să ob-
țină aprobările la sfârșitul lui 2017. 
Conform planului, la sfârșitul lui 
2019, Nord Stream 2 ar trebui să 
fi e în funcțiune. „Am construit Nord 
Stream 1 la timp și ne-am încadrat 
în buget. Vom face la fel și cu Nord 
Stream 2.” 

Segmentele conductei sunt sudate în mai multe etape automate în interiorul 
habitatului subacvatic. Toate operațiunile de sudură sunt controlate de la 
nava de asistență la scufundare și asistate de scufundători specializaţi în 

domeniul tehnic. Foto: Nord Stream
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În doar ceva mai mult de un 
deceniu, compania saudită ACWA 
Power a devenit o companie cu ac-
tive în valoare de peste 30 miliarde 
USD, reprezentând o capacitate de 
generare de energie electrică de 22 
GW și o capacitate de desalinizare a 
apei de 2,5 milioane m3/zi. În pre-
zent actor pe piața internațională, 
cu active în 12 țări pe trei continen-
te, compania are planuri ambițioa-
se de continuare a dezvoltării. În 
acest interviu exclusiv, Paddy Pa-
dmanathan, director executiv, 
explică strategia și planurile de 
dezvoltare ale companiei într-o 
lume din ce în ce mai restrictivă 
în privința carbonului.

Până în 2004, piața de ener-
gie electrică din Arabia Saudită 
era la fel ca multe altele, spu-
ne Paddy Padmanathan, inginer 
de construcții, care lucrează la 
ACWA Power din 2005. Pe vre-
mea aceea, dacă guvernul sau-
dit dorea să fi e furnizată energie 
electrică într-un anumit loc, or-
ganiza o licitație pentru un proiect 
de construcții. Însă investițiile în 
uzină, exploatarea și întreținerea 
rămâneau în seama guvernului.

Apoi, în 2004, guvernul a decis 
să înceapă să implice sectorul pri-
vat, care să își asume responsabili-
tatea pentru deținere și exploatare – 
întregul lanț al valorii. ACWA Power 
a fost înfi ințată pentru a valorifi ca 
aceste oportunități. Astăzi, compa-
nia este deținută de o serie de con-
glomerate internaționale și saudite, 
alături de Sanabil Direct Investment 
Company, deținută de Fondul Public 
de Investiții, și de Agenția Saudită 
de Pensii de Stat. Modelul de afa-
ceri, care s-a armonizat bine cu 
programul Arabiei Saudite, a fost ca 
fi rma să devină un dezvoltator-pro-
prietar-exploatator. „Nu vrem să ex-
ploatăm bunuri deținute de alte per-

soane“, spune Padmanatah, „deși 
împărțim cu plăcere proprietatea; și 
nu vrem să investim în bunuri ex-
ploatate de alte persoane“.

Guvernul a constituit și un orga-
nism de reglementare, Autoritatea 
de Reglementare în domeniul Ener-
giei Electrice și Cogenerării (Elec-
tricity & Cogeneration Regulatory 
Authority, ECRA), care acționează 
pentru a înțelege care sunt cele 
mai bune posibilități de a progresa 
pe o piață complet liberalizată. În 

planul său de transformare econo-
mică pentru 2020, Arabia Saudită 
spune că, până în 2020, generarea 
de energie ar trebui să se afl e în în-
tregime în mâinile sectorului privat.

Compania dumneavoastră a 
cunoscut o dezvoltare impresi-
onant de rapidă de la înfi ințare. 
Ce planuri de dezvoltare aveți în 
continuare?

Nu vrem să creștem doar de 
dragul de a crește. Însă credem că 
există o dimensiune la care putem 
să fi m mai efi cienți. Așa că trebu-
ie să ajungem la o masă critică. 
De la înfi ințare, din 2004, am avut 
trei planuri cincinale. Le-am depă-
șit pe primele două, însă cel de al 
treilea este ceva mai ambițios. Până 
în 2018 vrem să avem 40.000 MW 
capacitate de generare și 5 milioa-

ne m3/zi capacitate de desalinizare. 
Faza următoare probabil că va fi  tre-
cerea la 70.000 – 80.000 MW și 10 
milioane m3/zi.

În 2015 v-ați mărit capacita-
tea de generare cu 9 GW. De ce 
a fost acesta un an atât de re-
marcabil?

Primii cinci ani i-am concentrat 
în Arabia Saudită. Am licitat la cinci 
proiecte și le-am câștigat pe toate. 
Lucru foarte neobișnuit – mai ales 

că nu este vorba de lucruri 
mărunte.

Primul a fost o tranzacție 
de 2,4 miliarde $, un proiect 
integrat: 900 MW de ener-
gie electrică și 880.000 m3/zi 
de desalinizare. În 2009, am 
spus: „Bun, ne-am depășit aș-
teptările. Este vremea să ne 
dezvoltăm dincolo de granițele 
regatului.“ Așa că am ieșit în 
regiunea Consiliului de Coope-
rare al Golfului – Turcia, Maroc 
și sudul Africii.

În următoarea perioadă de cinci 
ani, am lucrat în medie la trei pro-
iecte simultan. Această traiectorie 
s-a schimbat brusc în 2015, când 
am avut 10 – 12 proiecte simultan. 
Rata noastră de succes a scăzut, de 
la 100% la 75%, dar asta tot în-
seamnă că facem foarte mult. De 
obicei, licităm la 12 proiecte și câș-
tigăm nouă.

Cum selectați țările în care 
să investiți? Și ce procent din 
afacerea dumneavoastră se afl ă 
în afara Arabiei Saudite?

În prezent, puțin sub 50% din 
afacerile noastre se afl ă în afara Ara-
biei Saudite. Dorința noastră este 
să menținem acest gen de echilibru. 
Va fi  difi cil, pentru că Arabia Saudită 
are un program de privatizare atât 
de ambițios.

CUM S-A TRANSFORMAT O COMPANIE SAUDIT  PRIVAT  
NTR-UN ACTOR INTERNA IONAL PE PIA A DE ENERGIE 
ELECTRIC *
Interviu realizat de Alex Forbes cu Paddy Padmanathan, președintele 
și directorul general al ACWA Power  

*) Preluare din World Energy Focus Annual 2016
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Când am ieșit în afara Arabiei 
Saudite, ne-am spus: „Trebuie să 
găsim locuri în care să putem dez-
volta un portofoliu de aproximativ 
5000 MW destul de repede, în 5 – 
10 ani, pentru că asta este o masă 
critică pentru noi, de care avem ne-
voie ca să putem să o administrăm 
autonom.“ Așadar, avem nevoie de 
o piață care este în creștere, o piață 
în care legea este respectată, care 
este deschisă pentru investiții pri-
vate și ospitalieră cu străinii. Însă 
dincolo de toate astea, căutăm lo-
curi în care să putem să acumulăm 
acest volum.

De aseme-
nea, mai trebuia 
și să ne asigu-
răm că puteam 
să construim uzi-
nele în mod efi -
cient, astfel încât 
tarifele să fi e ra-
ționale. Așadar, 
căutăm locuri 
care au o oare-
care capacitate 
industrială, o oa-
recare capacita-
te ca noi să pu-
tem să atragem 
bani pe termen 
lung.

Un alt criteriu este că nu putem 
să exploatăm uzine cu persoane 
care sunt expatriate timp de 30 sau 
40 de ani. Așadar, trebuie să putem 
identifi ca oameni în țara respectivă, 
nu neapărat experți în uzine electri-
ce, care să fi e interesați să învețe, 
interesați de sectorul meu.

Acest set complicat de elemente 
de cartografi ere ne-a adus în Maroc, 
Turcia, Africa de Sud, Botswana, Mo-
zambic și Namibia. Acum am pășit și 
în Orientul Îndepărtat, în Vietnam și 
posibil și în Indonezia.

Președintele dumneavoastră 
spune că ACWA Power este „pa-
sionată“ de rolul pe care îl joacă 
în dezvoltarea socio-economică 
a țărilor în care activează. Cum 
vedeți dezvoltarea acestui rol?

În mod absolut, pentru NOI nu 
este vorba de acte de caritate. Nu 
este vorba de a ne simți bine. Este 
vorba, în întregime, de autoconser-
vare. Noi investim miliarde de do-
lari în uzine electrice. Acum, uzinele 
electrice se pot construi practic în 
mijlocul oricărui câmp. De obicei, 

oamenii care trăiesc în mijlocul câm-
pului tind să fi e locuitorii mai săraci 
din acele țări.

Noi trebuie să fi m acolo timp 
de 40 de ani. Niciun fel de garduri, 
camere de luat vederi sau câini de 
pază nu ne vor proteja. Cumva, 
trebuie să colaborăm cu aceste co-
munități și să le aducem de partea 
noastră. Asta sună ca ceva scump, 
dar nu este. Vom cheltui acolo 2 mi-
liarde de dolari; de ce să nu ajungă 
și la ei o mică parte din acești bani. 
O să ai 4000 de oameni acolo, care 
îți vor construi uzina. O să ai nevoie 

de ouă, de dimineață. De ce să aduci 
ouă cu tractorul? Începe și creează 
întreprinderi la nivelul comunității. 
Noi sprijinim tot soiul de lucruri.

Capacitățile dumneavoastră 
de generare de energie electrică 
utilizează o serie de tehnologii 
și de combustibili. Cum selectați 
sursele de energie pentru inves-
tițiile dumneavoastră? Ce teh-
nologii reprezintă în prezent cea 
mai mare parte din portofoliul 
dumneavoastră de proprietăți? 
Și cum preconizați că va evolua 
acest echilibru?

Încă din prima zi, noi ne-am 
asumat sarcina de a fi  producători 
de energie electrică și producători 
de apă desalinizată.

Așadar, prin defi niție, suntem 
neutri din punctul de vedere al teh-
nologiilor și agnostici în ceea ce pri-
vește combustibilii. Nu este treaba 
mea să îți spun ție ce să faci. Dacă 
vrei de la mine să ard peleți de 
lemn, o să găsesc o cale.

Acum, desigur că mai intervin și 
alte aspecte. În primul rând, de vreme 

ce punem din ce în ce mai mulți bani 
în economiile în care am investit, este 
în interesul nostru ca aceste economii 
să crească și să prospere. Esențială 
pentru creșterea economică și pentru 
stabilitatea socială este furnizarea de 
energie electrică adecvată, la cel mai 
scăzut cost cu putință. Așadar, facem 
advocacy și participăm la Consiliul 
Mondial al Energiei – și recunoaștem 
rolul pe care îl va juca energia rege-
nerabilă în timp. În prezent, portofo-
liul nostru cuprinde aproximativ 60% 
gaze naturale, 30% petrol, 3 – 4% 
cărbune și 6% energii regenerabile.

Până în 2030, pot să pre-
văd că vom avea până la 40% 
energii regenerabile, 40% gaze, 
15% cărbune și 5% petrol.

În urma acordului sta-
bilit la discuțiile UN COP 
21 de la Paris, la sfârși-
tul anului 2015, ce impact 
considerați că vor avea po-
liticile cu privire la schim-
barea climatică asupra 
afacerii dumneavoastră?

Deja asistăm la o modifi -
care semnifi cativă în ceea ce 
privește combinația de com-
bustibili, iar aceasta se va în-
tâmpla într-un ritm mai rapid 
decât cel la care se așteaptă 

oamenii. Energiile regenerabile vor 
deveni foarte rapid o parte foarte 
importantă din portofoliul nostru.

Ce impact vor avea tendin-
țele de îmbunătățire a efi cienței 
energetice asupra afacerii dum-
neavoastră?

Efi ciența joacă deja un rol im-
portant în reducerea consumului. Pe 
piețele pe care le deservim, tot ce 
va însemna acest lucru este că rate-
le de creștere vor scădea. Așadar, în 
Arabia Saudită, 11% pe an probabil 
că va scădea la 3 – 4%/an – care tot 
înseamnă foarte mult.

Aveți îngrijorarea că unele 
din activele dumneavoastră în 
domeniul combustibililor fosili 
s-ar putea pierde, odată cu tre-
cerea lumii la un sistem ener-
getic din ce în ce mai restrictiv 
pentru carbon? Sau considerați 
că CCS (captarea și depozitarea 
de carbon) va deveni o tehnolo-
gie obișnuită?

Dacă ne îngrijorează pierderea 
activelor; răspunsul într-un singur 

Instalarea unei oglinzi cilindro-parabolice la proiectul ACWA Power 
NOOR II CSP, 200 MW, Complexul Solar Ouarzazate, Maroc
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cuvânt în cazul nostru este „nu“ – 
pentru că ACWA Power este un fur-
nizor de servicii cu ridicata, care 
deservește benefi ciari solvabili, în 
cadrul unor contracte pe termen 
lung. Am transferat acest risc către 
clienți.

Realitatea este că, în decembrie 
anul trecut, 195 de țări au semnat un 
angajament ca, până în 2050, să eli-
mine la zero net carbonul din genera-
rea de energie. Așadar, prin defi niție, 
orice uzină cu combustibili fosili care 
se construiește astăzi este un bun 
pierdut – pentru că, dacă are o durată 
de viață tehnică de 50 de ani, iar până 
în 2050 mai sunt 34 de ani, ai pierdut 
14 ani încă dinainte să fi  început.

Dar există părți ale lumii în care 
nu avem opțiuni – părți din Africa, 
părți din Asia, unde cărbunele este 
soluția economică disponibilă în 
acest moment. Așadar, trebuie să 
vedem cum să gestionăm cărbu-

nele în mod efi cient. Astfel că CCS 
va trebui să joace un rol. Costurile 
sunt foarte mari, însă cu o desfășu-
rare serioasă de o jumătate de duzi-
nă de uzine, poți să începi să reduci 
costurile. În domeniul ăsta, eu îmi 
pun încrederea în China. Ei con-
struiesc energii regenerabile cât de 
repede este posibil în prezent. Însă 
sunt blocați cu un portofoliu enorm 
de uzine pe cărbune, pe care nu le 
pot închide. Așa că sunt încrezător 
că vor investi în CCS și vor ajuta la 
reducerea costurilor până la un nivel 
convenabil.

Inițial, CCS va fi  pentru cărbu-
ne, dar odată ce ne dăm seama cum 
funcționează pentru cărbune, va 
fi  ușor să ne ocupăm de gaze. De 
asemenea, trebuie să vedem și cum 
vom folosi acel carbon, nu doar să 
îl captăm și să îl punem în pământ, 
pentru că atunci va fi  întotdeauna 
doar un cost.

În ceea ce privește energia so-
lară, aveți o preferință pentru pro-
iectele în domeniul energiei solare 
concentrate (CSP), sau pentru do-
meniul energiei fotovoltaice (PV)?

În cazul energiei fotovoltaice, 
încă nu există bateriile necesare pen-
tru folosirea la scară prin companiile 
de utilități. Așadar, FV-urile au o uti-
litate de moment, doar atunci când 
este soare. Am dovedit că putem să 
livrăm energie solară concentrată 
la un cost în scădere – energie care 
poate fi  distribuită, putem transporta 
căldura în depozit și să o scoatem din 
nou în timpul nopții. CSP este o teh-
nologie foarte valoroasă pentru ener-
gia regenerabilă distribuibilă.

Vom continua să investim în am-
bele. Dar vom da mai multă atenție 
și vom investi mai multe eforturi în 
CSP. Trebuie să mai facem vreo șase 
proiecte, ca să scădem prețurile la 
valori cu o singură cifră. 

Banca Europeană de Recon-
strucție și Dezvoltare (BERD) a 
aprobat la începutul lunii mai 2017 
acordarea unui împrumut de 40 mi-
lioane de euro pentru a sprijini in-
vestițiile în sectorul rezidențial din 
România, acoperind măsuri privind 
efi ciența energetică, energia rege-
nerabilă integrată în clădiri și va-
lorifi carea efi cientă a resurselor de 
apă. În acest scop, BERD a lansat 
un mecanism de fi nanțare a econo-
miei verzi din România. Implemen-
tarea mecanismului va fi  sprijinită 
printr-un pachet specializat de coo-
perare tehnică pentru o perioadă de 
până la trei ani pentru a ajuta atât 
instituțiile fi nanciare participante, 
cât și sub-împrumutații. BERD in-
tenționează acum să angajeze o 
companie de consultanță care să 
sprijine implementarea proiectului.

Acesta nu este primul proiect al 
BERD în România. În 2007, BERD 
a lansat primul său mecanism de 
fi nanțare a efi cienței energetice 
(EEFF) și în 2011, a dezvoltat me-

canismul de fi nanțare a IMM-urilor 
în domeniul energiei durabile (Ro-
SEFF). Cu o intensitate energetică 
de aproape trei ori mai mare de-
cât media 
din UE28, 
România ră-
mâne una 
dintre eco-
nomiile cele 
mai energo-
intensive și 
cu unul din-
tre cei mai 
mari factori 
de emisie de 
CO2, a ob-
servat BERD. 
Sectorul re-
zidențial are 
cel mai mare 
consum fi nal 
de energie 
din toate sectoarele țării, iar apro-
ximativ 90 % din fondul imobiliar 
necesită modernizare, s-a mai pre-
cizat în comunicatul citat.

România a adoptat o țintă na-
țională de reducere a consumului 
de energie primară cu 19% până 
în 2020, iar sectorul rezidențial are 

un rol important de 
jucat în îndeplini-
rea acestei ținte. 
Un studiu solicitat 
de ANRE și realizat 
sub supervizarea 
BERD, a estimat că 
modernizarea efi -
cienței energetice 
din sectorul rezi-
dențial ar putea să 
reprezinte cea mai 
mare contribuție 
sectorială la înde-
plinirea obiectivului 
național. Studiul a 
indicat, de aseme-
nea, că potențialul 
de conservare a 

energiei din izolarea termică a blo-
curilor de locuințe a fost de aproxi-
mativ 40%, după cum a reieșit din 
datele BERD. 

 BERD a aprobat un împrumut de 40 milioane 
de euro pentru a sprijini dezvoltarea ecologică 
a sectorului rezidențial din România*

*) Preluare din IENE Energy Weekly Report nr. 54, 2017
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Ce înseamnă organizarea 
pieței energiei electrice?
Organizarea pieței reprezintă 

cadrul de reglementare pentru ac-
torii pieței de energie electrică. Re-
gulile stabilesc principiile generale și 
detaliile tehnice privind participarea 
pe piața energiei și specifi că dreptu-
rile și responsabilitățile participan-
ților pe piață. „Organizarea pieței“ 
este aplicația software cu care func-
ționează piețele noastre de energie, 
în timp ce infrastructura energetică 
este „echipamentul hardware“.

Regulile includ consecințe pen-
tru toții participanții pe piața ener-
giei. Afectează și modul în care par-
ticipanții pe piață sunt remunerați, 
ceea ce impulsionează viitoarele 
planuri de investiții. Și mai impor-
tant, regulile de organizare a pieței 
guvernează și rolul jucat de orga-
nismele de supraveghere și regle-
mentare în verifi carea faptului că 
regulile sunt aplicate prompt și în 
asigurarea accesului pe piață. Re-
gulile organizării pieței trebuie să 
poată să se adapteze la tehnologiile 
ce evoluează rapid și la noii partici-
panți pe piață, ducând la o tranziție 
energetică curată și sigură.

Ce este greșit la piețele 
electricității de astăzi?
Sistemul de electricitate al Eu-

ropei se schimbă profund și rapid. 
În UE, cota electricității produse din 
surse regenerabile de energie a ajuns 
la 29% și va crește până la 50% în 
2030, în conformitate cu obiectivele 
privind energia și clima pentru anul 
2030 și Acordul de la Paris.

O mare parte dintre acestea 
sunt surse variabile și mai puțin 
predictibile, precum vântul și soa-
rele. Drept rezultat, regulile pieței 
ar trebui să fi e adaptate pentru a 
facilita dezvoltarea, creșterea și fl e-
xibilitatea sistemului și a asigura se-
curitatea furnizării de electricitate.

La nivelul comerțului cu ridicata, 
în ultimii ani am văzut o concurență 
în creștere și comerțul transfronta-

lier cu electricitate. Cu toate aces-
te, în unele privințe, piețele noastre 
sunt încă sub-performante. Electrici-
tatea nu ajunge întotdeauna direct 
acolo unde este cel mai necesar și 
unele state membre apelează la eva-
luări și strategii pur naționale pentru 
a reduce riscurile securității aprovizi-
onării cu energie, fără a lua în calcul 
impactul asupra țărilor vecine.

În cea mai mare parte din UE, 
piețele cu amănuntul suferă în per-
manență ca urmare a nivelurilor 
scăzute de concurență și implicare a 
consumatorilor. În ciuda inovațiilor 
tehnice, precum rețelele inteligente, 
casele inteligente, producție proprie 
și stocare, consumatorii nu sunt su-
fi cient de informați și nici stimulați 
să participe activ pe piețele elec-
tricității. Astfel, consumatorii sunt 
împiedicați să controleze și să ges-
tioneze propriul consum de energie, 
făcând în același timp economii la 
plată și îmbunătățindu-și confortul.

Care sunt noile reguli 
pentru piața cu ridicata?
Noile reguli se vor referi la di-

verse principii și prevederi tehnice 
cu efecte economice reale, vizibile. 
Printre acestea, se numără:

 ● Piețele pe termen scurt vor 
fi  în general mai fl exibile și sensibile 
la creșterea producției din surse re-
generabile variabile.

 ● Limitele prețului cu ridicata 
vor fi  eliminate, astfel prețul va re-
fl ecta valoarea reală a electricității 
în acel moment și în acel loc (prețuri 
de defi cit) pentru a stimula investi-
țiile în activele fl exibile foarte nece-
sare sistemului, inclusiv răspunsul 
la cerere și stocarea. Piețele mai 
lichide și interconectate vor crește 
oportunitățile de tranzacționare.

 ● Regulile de distribuție vor fi  
adaptate la noua realitate a pieței, 
creând condiții competitive egale 
pentru capacități de producție mai 
mari. Regulile privind distribuția pri-
oritară vor fi  totuși menținute pen-
tru instalațiile de energie regenera-

bilă la scară redusă și tehnologiile 
emergente pentru a asigura dezvol-
tarea acestora.

 ● Blocajele în rețea privind 
frontierele vor fi  reduse, printre al-
tele, prin reinvestirea veniturilor din 
supraîncărcare în rețea.

 ● Operarea sistemului elec-
tric în general de către operatorii 
de transport și de sistem (OTS) va 
duce la o mai bună coordonare la 
nivel regional pentru a asigura cea 
mai bună utilizare a rețelei și o mai 
bună stabilitate a acesteia.

 ● O mai bună participare la 
cerere: remunerarea răspunsului la 
cerere va fi  mai mult în conformitate 
cu fl exibilitatea oferită de astfel de 
servicii, creând o situație economică 
mai bună pentru resursele distribui-
te și pentru producția proprie.

Care sunt noile reguli 
pentru piața cu amănuntul?
Fiecare consumator din Europa 

ar trebui să fi e pus în centrul uniunii 
energetice și să profi te de toate be-
nefi ciile accesului la energie mai si-
gură, curată și competitivă. Noile re-
guli pentru piețele de electricitate cu 
amănuntul vor include următoarele:

 ● Consumatorii vor primi in-
formații mai bune despre consumul 
acestora de energie și costuri prin 
facturi clare la electricitate. Furni-
zorii vor trebui să afi șeze la vedere 
informații de bază pe fi ecare factură 
și să raporteze costurile cu energie, 
cheltuielile de rețea și taxele/acci-
zele în același mod, pentru claritate.

 ● Toți consumatorii din UE vor 
avea acces gratuit la cel puțin un 
instrument atestat de comparație a 
energiei care respectă standardele 
de calitate minime pentru a furni-
za informații fi abile despre ofertele 
pentru consumatori.

 ● Condițiile de mutare vor fi  
mult mai simple. Va fi  interzisă orice 
taxă legată de mutare, cu excepția 
taxelor pentru rezilierea anticipată 
la contractele pe perioadă determi-
nată. Acestea trebuie să fi e limita-

 NOUA ORGANIZARE A PIEȚEI ENERGIEI 
ELECTRICE: O UTILIZARE ECHITABILĂ 
PENTRU CONSUMATORI*

*) Preluare de la Comisia Europeană
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te ca mărime, iar contractele care 
le conțin trebuie să ofere clienților 
avantaje considerabile în schimb.

 ● De asemenea, fi ecare client 
va avea dreptul la un contor inteli-
gent prevăzut cu funcționalități co-
mune minime. Statele membre care 
nu planifi că să implementeze contoa-
re inteligente trebuie să evalueze efi -
cacitatea în ceea ce privește costurile 
introducerii pe scară largă a contoa-
relor inteligente, în mod periodic.

 ● Consumatorii și comunități-
le vor avea dreptul să participe ac-
tiv la piața de electricitate și să își 
genereze propria electricitate, să o 
consume sau să o vândă îna-
poi pe piață, luând în calcul 
costurile și benefi ciile siste-
mului ca un întreg.

 ● Fiecare consumator 
va putea să ofere un consum 
comandabil și să fi e remune-
rat, direct sau prin agrega-
tori. Contractele de electri-
citate cu preț dinamic care 
refl ectă prețurile în schim-
bare pe piețele la vedere sau 
pentru ziua următoare vor 
permite consumatorilor să 
răspundă la semnalele legate 
de preț și să își gestioneze în 
mod activ consumul.

Aceasta necesită eli-
minarea reglementării prețului cu 
amănuntul și va asigura protecția 
completă și corespunzătoare a con-
sumatorilor vulnerabili. Reglementa-
rea privind prețul indicativ, precum 
tarifele sociale, va fi  permisă pentru 
o perioadă de tranziție pentru a ges-
tiona nevoile consumatorilor vulne-
rabili până când situația acestora va 
fi  rezolvată prin măsuri de efi ciență 
energetică și politici sociale adecva-
te.

 ● Cu cea mai mare parte din 
electricitatea din surse regenerabile 
conectată la nivel de distribuție, sta-
tele membre vor trebui să permită și 
să stimuleze operatorii de distribuție 
a energiei electrice (OD) să foloseas-
că servicii fl exibile și măsuri de efi ci-
ență energetică pentru a îmbunătăți 
efi ciența operațiunilor acestora.

 ● Va fi  creat un nou OD la ni-
velul UE. Acesta va răspunde de intro-
ducerea noilor reguli privind ges  onarea și 
u  lizarea rețelei și cooperarea la nivelul UE 
cu OTS. Va lucra, de asemenea, la integrarea 
energiei regenerabile, producția distribuită, 
stocarea energiei, consum comandabil și sis-
teme de contorizare inteligente.

De ce sunt noi reguli privind 
pregătirea pentru riscuri?
În circumstanțe normale, piețele care 

funcționează bine oferă cea mai bună ga-
ranție pentru securitatea aprovizionării cu 
energie. Cu toate acestea, condițiile meteo-
rologice extrem de nefavorabile, accidentele 
sau atacurile pot să reprezinte riscuri la adre-
sa aprovizionării cu electricitate. Atunci când 
apare o as  el de criză, efectele se limitează 
rar la teritoriul unui singur stat membru.

În același  mp, în prezent, statele 
membre au diferite abordări legate de pre-
venirea și ges  onarea situațiilor de criză și 
să urmărească numai contextul național. 
Aceasta abordare presupune riscuri, este 

cos  sitoare și poate să submineze funcțio-
narea piețelor.

Reglementarea propusă privind 
pregătirea pentru riscuri va stabili 
astfel un set de reguli comune de 
respectat în pregătirea pentru situ-
ațiile de criză și gestionarea acesto-
ra. Va necesita ca statele membre 
să coopereze și, dacă este necesar, 
să se ajute reciproc, în context regi-
onal. În mod concret, oferă:

Metode comune pentru evalua-
rea riscurilor legate de securitatea 
aprovizionării cu energie.

 ● Reguli comune privind pre-
venirea situațiilor de criză și pregă-
tirea pentru acestea (impunând sta-
telor membre să pregătească „pla-
nuri de pregătire pentru riscuri“).

 ● Reguli comune pentru ges-
tionarea situațiilor de criză, pentru 
a asigura funcționarea pieței atât 
timp cât este posibil și pentru a asi-
gura faptul că dacă mai este puțină 
electricitate rămasă, aceasta merge 
acolo unde trebuie.

 ● Un cadru comun pentru o 
mai bună monitorizare a securității 
aprovizionării cu energie în Europa.

Ce rol vor avea prețurile 
bazate pe piață în noua 
organizare a pieței?
Viitoarele piețe ale electricității 

vor putea să trimită semnale clare 
privind prețurile și vor fi  libere de 
orice intervenție publică, mai puțin 
excepțiile complet justifi cabile, în 
general pentru protejarea consu-
matorilor de energie vulnerabili și 
săraci, de exemplu prin folosirea ta-
rifelor sociale.

Piețele energiei cu prețuri la 
energie au înregistrat niveluri mai 
mici de satisfacție și implicare a cli-
enților, opțiuni reduse pentru con-

sumatori, mai puține oportunități 
de economisire, concurență redusă 
și mai puține produse și servicii ino-
vatoare.

Reglementarea prețului energiei 
reprezintă, de asemenea, principa-
lul obstacol pentru un consumator 
mai activ pe piața energiei, deoa-
rece ține consumatorii departe de 
informații importante de pe piață și 
limitează oportunitățile de econo-
misire. Prețurile variabile la energie 
reprezintă singurele mijloace prin 
care furnizorii comunică adevăratul 
cost de furnizare a energiei consu-
matorilor, la intervale specifi cate.

Pot consumatorii să devină 
producători de energie? 
Cum funcționează acest 
lucru în practică?
Existând noi reguli pentru pie-

țele energiei, toți consumatorii vor 
putea să genereze, să stocheze și/
sau să vândă propria electricitate 
pe piață în baza condițiilor pieței cu 
amănuntul și luând în calcul costuri-
le și benefi ciile pentru sistem ca un 
întreg.
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Consumatorii activi care decid 
să-și producă propria electricitate, 
de exemplu, prin instalarea panou-
rilor solare pe acoperiș, vor putea 
să benefi cieze complet de piață, fi e 
individual, fi e în cooperative, pre-
cum comunitățile de energie rege-
nerabilă.

Cum vor fi  protejați 
consumatorii de energie 
vulnerabili și săraci?
Noile reguli ale pieței își propun 

să ofere condiții mai bune pentru toți 
consumatorii de energie. În special 
pentru consumatorii de energie vul-
nerabili și săraci, obiectivul 
este de a asigura faptul că 
aceștia nu sunt lăsați la 
urmă pe măsură ce majori-
tatea consumatorilor devin 
participanți activi pe piață.

Noile reguli privind pia-
ța energiei obligă statele 
membre să măsoare și să 
monitorizeze sărăcia ener-
getică și să raporteze Co-
misiei din doi în doi ani. Co-
misia va facilita partajarea 
celor mai bune practici pri-
vind modul de combatere a 
sărăciei energetice prin Observatorul 
sărăciei energetice.

Noile reguli vor asigura, de ase-
menea, faptul că toți consumatorii 
cu restanțe la furnizorii acestora de 
energie sunt pe deplin conștienți de 
opțiunile pe care le au pentru a evi-
ta deconectarea.

Reglementarea prețului pentru 
a proteja consumatorii vulnerabili 
și săraci energetic, de exemplu prin 
folosirea tarifelor sociale, va fi  per-
misă în continuare. Totuși, pe ter-
men mediu, măsurile de efi ciență 
energetică propuse în cadrul Direc-
tivei privind efi ciența energetică și 
Performanței energetice din cadrul 
Directivei privind clădirile vor asigu-
ra gestionarea efi ciență a cauzelor 
de bază ale sărăciei energetice.

Care sunt mecanismele 
de capacitate? Care este 
noutatea?
Mecanismele de capacitate sunt 

scheme de sprijin care remunerează 
disponibilitatea producției, în plus 
față de veniturile câștigate deja prin 
vânzarea electricității generate pe 
piață. Obiectivul principal este ace-
la de a garanta faptul că viitoarea 
capacitate este pusă la dispoziție, 

asigurând astfel securitatea aprovi-
zionării cu energie. Până acum, ast-
fel de mecanisme au neglijat însă de 
multe ori disponibilitatea capacității 
de producție din afara granițelor, 
ducând astfel la o capacitate mai 
mare decât cea necesară cu costuri 
mai mari decât sunt necesare.

Inițiativa privind organizarea 
pieței introduce mai întâi un aspect 
regional și european mai vast în eva-
luarea nevoilor legate de capacitate 
și caută să coordoneze mai bine me-
canismele de capacitate națională.

Potrivit noilor reguli, statele 
membre ar trebui să stabilească 

ținte transparente și verifi cabile, 
având libertatea de a alege nivelul 
dorit de securitatea aprovizionării 
cu energie.

Noile reguli privind mecanis-
mele de capacitate vor completa 
îndrumările existente privind ajuto-
rul de stat prin crearea unui cadru 
european și regulile concrete pentru 
participarea transfrontalieră și vor 
duce la o integrare a piețelor de ca-
pacitate. Acest nou cadru legal va 
facilita controlul de către Comisiei al 
ajutoarelor de stat.

Ce rol va avea consumul 
comandabil în noua 
organizare a pieței?
Consumul comandabil permite 

consumatorilor să adapteze utiliza-
rea de către aceștia a energiei la 
diferite prețuri ale energiei pe tot 
parcursul zilei. Aceasta ar putea să 
însemne primirea unei plăți de la 
o companie de servicii energetice 
pentru oprirea centralei de căldură 
pentru a stabiliza rețeaua la orele 
de vârf. Sau ar putea să însemne 
accesul la energie mai ieftină prin 
contracte cu preț dinamic și contoa-
re inteligente, atunci când parcurile 
eoliene și panourile solare fotovol-

taice produc energie din abundență.
Noile tehnologii, precum casele 

inteligente, aparatura casnică inte-
ligentă și contoarele inteligente vor 
permite consumatorilor să gestione-
ze consumul de energie și să ofere 
un consum comandabil. În combi-
nație cu contractele de furnizare 
a electricității la prețuri dinamice, 
aceștia vor putea obține benefi cii 
direct de pe piață. Noile reguli ale 
pieței dau dreptul consumatorilor să 
solicite atât un contor inteligent, cât 
și un contract cu preț dinamic de la 
furnizorul acestora.

Vor avea, de asemenea, posibi-
litatea de a încheia un acord cu un 
agregator care poate să pună în co-
mun cererea și consumul acestora. 
Noile reguli facilitează cadrul în care 
vor funcționa agregatorii.

Consumul comandabil permite 
consumatorilor să genereze econo-
mii legate de electricitate, fl uxuri 
suplimentare de venituri și să re-
ducă factura la electricitate. Ajută, 
de asemenea, la protecția mediului 
facilitând mai buna integrare a pro-
ducerii de energiei din surse rege-
nerabile variabile, precum vântul 
și soarele și se bazează mai puțin 
pe centralele cu combustibili fosili 
care comută atunci când prețurile la 
electricitate cresc.

Ce rol joacă stocarea?
Stocarea se numără printre teh-

nologiile care se dezvoltă rapid și 
a căror contribuție la funcționarea 
efi cientă a sistemului nostru elec-
tric nu poate să fi e subestimată. Din 
perspectiva sistemului în sens larg, 
stocarea se numără printre tehnolo-
giile-cheie care permit rețelei să fi e 
mai fl exibilă, deoarece pot echilibra 
punctele maxime și minime din ce-
rere și ofertă – cu condiția ca remu-
nerația să reprezinte un stimulent 
pentru a face acest lucru.

Stocarea va trebui astfel să be-
nefi cieze de un preț corespunzător 
pentru ca fl exibilitatea și utilizarea 
sa să fi e remunerate adecvat. Prin 
introducerea prețului de defi cit, ini-
țiativa curentă dorește să crediteze 
o astfel de tehnologie. Prin conso-
lidarea semnalului privind prețul, 
permitem, de fapt, în practică teh-
nologiilor de stocare să profi te de 
remunerație instantanee pe piață, 
creând, de asemenea, o situație 
de investiții pe termen mai lung în 
această tehnologie. 
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Dintre rapoartele prezentate de 
directorii executivi ai Grupelor de 
Studii ale CME (atât din partea Comi-
tetului de Programe, cât și din partea 
Comitetului de Studii), am conside-
rat necesar să aducem la cunoștință 
specialiștilor energeticieni, în primul 
rând, rapoartele referitoare la:
 „Trilema energiei mondiale“, 

cu impact în sectorul energiei prin:
 transformarea tehnologiilor;
 transformarea piețelor;
 transformarea sectorului ener-

getic, datorită problemelor legate 
de reziliență; 
 „Scenariile mondiale privind 

energia“, în care remarcăm:
 inexistența unui consens la nivel 

mondial;
viziuni multiple  – unele stimu-

late de teamă, altele de speranță;
schimbări radicale ce se vor pe-

trece în următorii 45 ani.

Trilema energiei mondiale
Karl Rose, Senior Director Sce-

narios and Policies, a prezentat ac-
tivitatea Trilemei și a propus mo-
dalitatea de lucru pentru viitor. Ra-
portul „Trilema energiei 2016“ a 
fost lansat cu succes, în iunie 2016, 
la Reuniunea Comitetului Ministeri-
al pentru Energie Curată. Un grup 
special mixt, dedicat metodologiei 
Index 2.0, și-a fi nalizat activitatea, 
noua teorie urmând a fi  lansată în 
timpul Congresului. Conform nou-
lui aspect al Indicelui, în prezent se 
pune un accent mai mare nu doar 
pe diversitate și pe calitatea ofertei, 
dar și pe reziliență, sugestie pro-
venită din comentariile membrilor. 
În perioada următoare, membrilor 
le va fi  pus la dispoziție un instru-
ment online interactiv al Indicelui 
Trilema, care le va permite să ur-
mărească modul în care performan-
ța trilemei se modifi că în funcție de 
anumiți parametri.

Karl Rose a continuat prin a ex-
plica modul în care tranziția triplă 
infl uențează sectorul energiei: teh-
nologiile și piețele sunt într-o con-
tinuă transformare, iar chestiunile 
legate de reziliență au impact direct 

asupra sectorului energiei. Astfel, 
piețele energiei sunt supuse unei 
presiuni puternice de adaptare.

Pentru a progresa în această 
chestiune, echipa Trilema va avea 
un mod de abordare treptat. Este 
necesară o evaluare a mo-
dului în care politicile și re-
glementările pot stimula 
schimbările și pot îmbună-
tăți performanțele Trilemei. 
Echipa de proiect propune 
mai multe teme spre anali-
ză: (1) trecerea de la siste-
mele de energie centralizate 
la cele descentralizate; (2) introdu-
cerea surselor de energie cu cost 
marginal zero; (3) desfi ințarea bari-
erelor, fapt ce duce la apariția noilor 
concurenți, care joacă un rol din ce 
în ce mai mare în sectorul energi-
ei; (4) digitalizarea, ca și aspectele 
menționate anterior, au un impact 
asupra Trilemei.

Aceste teme sunt totuși com-
pexe, astfel încât echipa propune, 
pentru început, concentrarea asu-
pra unui singur punct și ulterior 
dezvoltarea unei serii de teme. Ast-
fel, ne conformăm celor discutate la 
CME și concluziilor activității echipei 
de Scenarii: vor avea loc mai multe 
interviuri, precum și o documenta-
re completă în conceperea temei, 
în susținerea cărora se vor utiliza și 
studiile de caz, pentru formularea 
recomandărilor și a concluziilor.

William D’haeseleer, Belgia, a 
afi rmat că analiza tranziției de la 
sistemele centralizate la cele des-
centralizate este stimulată într-o 
mică măsură și de sectorul de elec-
tricitate. A reamintit că, în sectorul 
încălzirii, se constată tendința opu-
să, sectorul devenind din ce în ce 
mai centralizat.

Karl Rose a replicat că vom fi  
martorii apariției sistemelor descen-
tralizate. Întrebarea care se pune 
este următoarea: cum se vor inte-
gra acestea în sistemul centralizat 
existent? Astfel, elaborarea de po-
litici devine mai complicată și există 
riscul ca atenția să fi e direcționată 
prea mult pe sectorul electricită-

ții. Însă va fi  ceva transversal, iar 
în imagine ar trebui să intervină și 
multimodalitatea.

Alessandro Clerici a sugerat să 
se aibă în vedere sustenabilitatea 
sistemelor de energie pe insule.

Karl Rose a răspuns că este un 
punct de vedere corect și că echipa 
va analiza validitatea acestuia.

Brian Statham, președintele Co-
mitetului de Studii al CME, a conchis 
că nu există obiecțiuni majore la 
propunerea subliniată de Karl Rose 
pentru următoarea etapă a activită-
ții. Este o direcție bună și dintr-un 
alt motiv: pe măsură ce vorbim des-
pre un sistem energetic descentra-
lizat, vorbim și despre electrifi care 
în mediul rural. Ar fi  mai motivant 
pentru țările în curs de dezvoltare 
și ar încuraja o diversitate mai mare 
la alcătuirea echipei de studii. Ni se 
deschide o cale pozitivă.

Scenariile mondiale 
privind energia
Ged Davis, președintele execu-

tiv al Studiului „Scenarii mondiale 
privind energia”, a început prin a 
sublinia nevoia concentrării pe me-
sajele transmise în cadrul acestui 
congres; o persp ectivă a ceea ce 
se afl ă de fapt dincolo de cuvintele 
exprimate. A prezentat metodologia 
raportului scenariilor, inclusiv inter-
viurile care au avut loc acum doi ani, 
încadrarea și atelierele de consolida-
re a scenariilor și modelarea inten-
sivă. Activitatea a fost întreprinsă în 
colaborare cu Accenture Strategy, 
iar un lucru care se poate observa 
în cadrul noului raport, menționează 
Ged Davis, este concentrarea sus-
ținută pe noile modele de afaceri 
pentru lumea energiei. De exemplu, 
„Simfonia neterminată“ reprezintă o 

 Studiile CME care vor aduce transformări 
semnifi cative în energetica mondială
Dr. ing. Gheorghe Bălan, directorul general executiv al CNR – CME



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XV, Nr. 187, iulie – august 201718

structură foarte detaliată a econo-
miei circulare, cu câteva modele di-
ferite de afaceri, în număr de 5 sau 
6. Și în „Jazz-ul modern“ există o 
serie de modele care prezintă ce au 
încercat Scenariile să demonstreze 
atât din punct de vedere al politi-
cilor pentru guvernanță, cât și din 
perspectiva mediului de afaceri pen-
tru corporații și pentru ceilalți.

Ged Davis s-a referit din nou la 
importanța diferitelor perspective, 
subliniind faptul că, prin participa-
rea sa la diferite ateliere organizate 
peste tot în lume, acestea reprezin-
tă o modalitate de a crea conexiuni 
între mesajele din scenarii și dome-
niile de vulnerabili-
tate. A sugerat că 
unul dintre mesa-
jele care trebuie 
reținute este ace-
la că nu există un 
consens la nivel 
mondial cu privi-
re la calea către 
care se îndreaptă 
sectorul energiei 
și că există mul-
te viziuni diferite; 
unele stimulate de 
speranță, altele de 
teamă, iar altele 
de analizele de ul-
timă oră. Acestea fi ind spuse, este 
important să conștientizăm celelalte 
perspective atunci când ne gândim 
la viitorul sectorului de energie.

Activitatea Grupului „Scena-
rii mondiale privind energia” a 
fost extrem de importantă din acest 
punct de vedere. Cu toate acestea, 
poate că cel mai important element 
îl constituie concentrarea pe regi-
onal, ceea ce a fost de neprețuit 
pentru a înțelege foarte bine ce în-
seamnă acest fapt în practică pen-
tru dezvoltatori. Ged Davis a discu-
tat conținutul raportului, prima sa 
idee fi ind că, indiferent de calea de 
urmat sau de scenariu, există mai 
multe schimbări care se vor petrece 
în următorii 45 de ani până în 2060, 
schimbări fundamental diferite prin 
comparație cu ultimii 45 de ani; la 
nivel istoric, ultimii 45 de ani au re-
prezentat o perioadă extraordinară 
de creștere. N-am mai constatat 
așa ceva înainte, unul dintre argu-
mente fi ind improbabilitate ca acest 
scenariu să se repete în viitor. Unul 
dintre motive este că, în următorii 
45 de ani, creșterea demografi că 

și a forței de muncă va fi  de circa 
40% din cea înregistrată în ultimii 
45 de ani. De fapt, în multe țări, 
unele dintre ele destul de mari, îm-
bătrânirea populației și impactul îm-
bătrânirii înainte de 2060 devin din 
ce în ce mai importante. Cel de-al 
doilea aspect subliniat de Ged Da-
vis este gama extraordinară de noi 
tehnologii, cum ar fi  digitalizarea, 
analiza predictivă, big data, învăța-
rea automată (machine learning) și 
GPS. A invocat exemplul dezvoltării 
mașinilor fără șofer, astfel: dacă se 
pun cap la cap analiza economică, 
învățarea automată, sistemul GPS 
și tehnologia stocării de energie în 

baterii, se formează deja o bază 
care, dacă se aliază cu economia 
solidarității produce progrese cum 
ar fi  Uber. Mașina se utilizează în 
5 – 10% din timpul dumneavoas-
tră, prin urmare, avem posibilita-
tea restructurării fundamentale și 
a regândirii viitorului transportului 
– o tranziție care nu va fi  lină, așa 
cum cred mulți, însă aceste tehno-
logii există, indiferent de cum solu-
ționăm unele dintre chestiunile care 
vor exista și pe viitor.

Există și alte probleme dincolo 
de schimbările climatice, unele din-
tre ele intersectându-se foarte puțin 
cu acest sector, cum ar fi  speciile pe 
cale de dispariție. Dacă am fi  știut 
despre schimbările climatice în anii 
1970, probabil că n-am fi  utilizat 
astăzi 2/3 din ceea ce era permis 
în anii 1970 deja, adică diferența 
enormă dintre a fi  utilizat deja 1900 
k/tone de CO2 în ultimii 45 de ani 
pentru a ne limita la 1000 în urmă-
torii 45 de ani. În sfârșit, schimbă-
rile de putere la nivel de economie 
și geopolitică sunt foarte importante 
odată cu tendința de restructurare a 

economiei globale. În acest fel, ies 
la suprafață noi detalii ale propriilor 
incertitudini.

În ceea ce privește productivi-
tatea, există deja o forță de mun-
că redusă și o creștere a populației 
la nivel istoric. În prezent, se mai 
adaugă acestei situații și riscul ca 
progresul ratelor de productivita-
te să fi e încetinit. Este probabil ca 
această situație să se prelungeas-
că dacă productivitatea pe termen 
lung va fi  foarte scăzută, sau dacă, 
de fapt, aceste noi tehnologii se vor 
dezvolta și pot crea locuri de mun-
că; una dintre noile preocupări față 
de tehnologie o constituie dinamica 

locurilor de muncă.
În ceea ce privește tranziția 

puterii, întrebarea este dacă gu-
vernanța internațională și tranzi-
ția puterii vor merge în paralel cu 
un progres lin și vor păstra an-
gajamentul global necesar pen-
tru a putea aborda unele dintre 
problemele globale din prezent 
sau dacă urmează să fi m marto-
rii unei tranziții dure, concurența 
versus concurența dintre țări.

În sfârșit, structurile de „sim-
fonie” și de „jazz” s-au dovedit 
a fi  foarte utile Consiliului de-a 
lungul timpului, însă, în prezent, 
există trei scenarii: Jazz-ul mo-

dern, „Simfonia neterminată” și 
„Hard Rock”. Trebuie să le proiec-
tăm constructiv, iar COP21 repre-
zintă punctul de plecare în direcția 
corectă. Trebuie să fi e susținute nu 
doar cu angajamente, ci consec-
vent, cu schimbări de guvernare și 
de putere. Va depinde foarte mult 
de stilul abordării. Echilibrul este 
punctul-cheie.

Ged Davis a explicat cele șapte 
mesaje din partea echipei de scena-
rii pentru Congres. În primul rând, 
creșterea cererii de energie prima-
ră va avea un vârf și se va stagna 
la acea valoare, iar în unele cazuri 
va scădea înainte de 2030. În sce-
narii se analizează tipurile de viitor 
durabil, „Simfonia neterminată” și 
Jazz-ul modern, în contextul unor 
declinuri acute ale intensității ener-
giei la rate mai rapide decât am pu-
tut observa până acum. Modifi cările 
„Hard Rock”: creștere mai scăzută 
(sub 2%), având în vedere progre-
sele marginale înregistrate la nive-
lul intensității energetice. În ambele 
situații, analizăm scăderea cererii 
de energie per cap de locuitor. În al 
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doilea rând, analizăm dublarea pro-
ducției/generării de electricitate. În 
plus, există schimbări structurale, 
cum ar fi  creșterea cotei de energie 
solară și eoliană; mesajul acestei 
activități este că acesta este un pro-
gres fenomenal, care nu va fi  inver-
sat. Va fi  restructurat sectorul ener-
giei (electricitatea), așa cum îl știam 
noi. O consecință parțială a progre-
sului energiei solare/eoliene o con-
stituie vârful consumului de cărbune 
și, ulterior, de petrol. Petrolul 
începe să se normalizeze, mai 
degrabă decât să scadă, însă, 
într-o perioadă de 45 de ani de 
zile, provocarea aparține ace-
lor regiuni și state care depind 
de combustibilul fosil pentru 
dezvoltare: cum să facă tran-
ziția energetică și să renunțe 
la acesta? Problema este cum 
vor funcționa aceste economii 
în această lume nouă? Ce fel 
de pregătire este necesară 
pentru a permite producerea 
tranziției? Dacă încă mai exis-
tă o latură pozitivă a combustibili-
lor fosili, aceea o reprezintă gazele 
naturale. Există argumente puterni-
ce pentru utilizarea unor tehnologii 
care trebuie analizate, cum ar fi , de 
exemplu, gazele naturale în secto-
rul transporturilor; gazele lichefi ate 
pentru vehiculele grele, GNC etc. 
Încă există oportunități pentru ace-
le organizații care acționează în do-
meniul combustibililor fosili. Poate 
cea mai mare provocare o constitu-
ie tranziția din domeniul transpor-
turilor. Undeva în jurul anului 2060, 
vom avea o fl otă de circa 3 miliarde 
de autovehicule, în jur de un miliard 
dintre acestea ar putea fi  autovehi-
cule electrice în scenariile „Jazz-ul 
modern” și „Simfonia neterminată” 
și poate, în scenariul „Simfonia ne-
terminată”, încă 500 de milioane de 

autovehicule hibrid. Suntem parte a 
acestei restructurări radicale a sec-
torului; în prezent însă, este încă în 
derulare. Face parte din schimbarea 
care se întâmplă pe nesimțite la ni-
velul acestor scenarii. Nu este vorba 
despre un sector individual, ci și des-
pre sistemul care o susține. Reteh-
nologizarea fundamentală, nu doar a 
sistemelor de combustibili, ci și a dis-
tribuției, a sistemelor de marketing, 
a sistemului de dezvoltare, dacă este 

o economie circulară, structurarea 
elementelor unui sistem de recicla-
re și așa mai departe. Aceasta este 
o provocare mai mare. În sectorul 
electricității trebuie cercetată inte-
grarea sistemelor care se referă mai 
degrabă la stocarea energiei și la co-
nectare, decât la chestiunile de cen-
tralizare și descentralizare.

În ceea ce privește încălzirea 
globală, mai avem o cale lungă de 
parcurs pentru a atinge ținta de 2 
centigrade din „Simfonia netermi-
nată”, însă nu vorbim despre asta 
acum. Este bine să ne reamintim că 
această simfonie este neterminată 
atâta timp cât încă mai sunt parti-
turi de cântat. Încă mai lucrăm la 
modelarea elementelor gândite de 
către compozitorii inițiali ai acestei 
muzici. Soluțiile actuale pe care le 

vedem sunt doar o parte a provo-
cării. Cu pedala apăsată pe progre-
sul tehnologic, în situația „Jazz-ului 
modern“, este extrem de greu să 
atingi aceste ținte, neexistând, de 
fapt, stimulente suplimentare, cum 
ar fi  prețul pentru carbon. Pe de 
altă parte, există posibilitatea ca, 
într-un mediu cu un cost relativ 
scăzut – mediul prețului – în cadrul 
Jazz-ului modern, să se producă 
energie pentru toți, până în 2060. 

În sfârșit, Ged Davis a adus 
în discuție Trilema și a ex-
plicat că tot ceea ce avem 
aici, în „Hard Rock”, care 
este mediul dur, se concen-
trează pe securitate și pe 
un nivel mult mai scăzut al 
echilibrului, în comparație 
cu ceea ce poate fi  realizat 
în „Jazz-ul modern” sau în 
„Simfonia neterminată”, cu 
accent evident pe mediu și 
provocări.

Ged Davis a concluzi-
onat spunând că există un 

întreg capitol care explică ce în-
seamnă acest fapt pentru reziliență, 
pentru legătura dintre energie – apă 
– hrană etc. Ged Davis îi încurajea-
ză pe membri să-l citească, pentru 
a obține o perspectivă mai cuprinză-
toare asupra acestor aspecte.

Printre chestiunile cu care s-a 
confruntat grupul de studiu al Sce-
nariilor, extrem de solicitantă a fost 
continuarea cu un astfel de proiect, 
cu manifestări atât de pregnante la 
nivel regional, precum și colaborarea 
cu cei doi parteneri: Accenture Stra-
tegy și PSI, cu sprijinul altor orga-
nizații cum ar fi  Arup. Ca instituție, 
trebuie să analizăm cum să facem 
toate aceste lucruri bine. Avem ne-
voie de conexiuni adecvate și de ca-
pacitatea de a merge mai departe cu 
acest proiect în cadrul Consiliului.  
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În perioada 24 – 26 mai 2017 
s-a desfășurat, pe Platforma nucle-
ară de la Mioveni, ediția aniversară 
a Conferinței Anuale Internaționale 
Nuclear 2017, Dezvoltare durabilă 
prin cercetare și educație, ajunsă la 
ediția a X-a. 

Evenimentul a fost organizat de 
Institutul de Cercetări Nucleare din 
Pitești (RATEN ICN) sub auspiciile 
Academiei României, în cooperare 
cu Universitatea din Pitești și Aca-
demia Oamenilor de Știință.

Manifestarea a reunit specialiști 
din domeniul nuclear, din țară și stră-
inătate, implicați în activități de cer-
cetare-dezvoltare, reprezentanți ai 
industriei, factori de decizie, cadre 
didactice universitare și din instituți-

ile liceale, interesați în abordarea as-
pectelor de actualitate ale energeticii 
nucleare și în diseminarea principa-
lelor rezultate obținute în domeniile 
Securității nucleare, reactoarelor de 
cercetare, materialelor și tehnologii-
lor nucleare, Managementului deșe-
urilor radioactive și radioprotecție, 
Transferului cunoașterii, educației și 
training-ului. 

O importanță deosebită a fost 
acordată, în cadrul acestei edi-
ții, reactoarelor de Generație IV, 
în particular tehnologiei plumbului 
(LFR) și demonstratorului ALFRED, 
o prioritate a cercetării nucleare din 
România. 

Conferința a inclus lecții invita-
te, 2 sesiuni plenare și 7 secțiuni 
paralele tematice:

• ALFRED și technologia cu me-
tale lichide;

• Managementul deșeurilor radi-
oactive;

• Reactoare nucleare, securitate 
nucleară și accidente severe;

• Tehnologii și materiale nucleare;
• Radioprotecție, Protecția aeru-

lui, apei și solului;
• Cooperarea Internațională pen-

tru o dezvoltare sustenabilă;
• Educație, training și transferul 

cunoașterii.
Comitetul științifi c a selectat 

prezentarea a 151 lucrări (orale și 
poster), 70 dintre acestea fi ind ela-

borate de RATEN, astfel: lecții invi-
tate 12, prezentări orale 50, pos-
tere 89.

Ediția aniversară a fost marca-
tă de organizarea unor evenimente 
asociate, dintre care menționăm:

 Semnarea, în prezența primu-
lui ministru, dl Sorin Grindeanu, a 
ministrului Cercetării și Inovării, dl 
Șerban Valeca, și a secretarului de 
stat din Ministerul Energiei, dl Ro-
bert Tudorache, a două  acorduri de 
parteneriat dedicate implementării 
în România a reactorului de demon-
strație răcit cu plumb (ALFRED), un 
proiect ce răspunde cerințelor la ni-
vel european de accelerare a dez-

voltării și utilizării tehnologiilor  de 
reducere a emisiilor de carbon:

Acordul de Parteneriat în do-
meniul  Cercetării și Educației pen-
tru Sisteme Nucleare Avansate 
(CESINA) între RATEN ICN, Insti-
tutul Național de Fizică și Inginerie 
Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), 
Universitatea din Pitești (UPIT), 
Universitatea Politehnică din Bucu-
rești (UPB), Institutul de Prognoză 
al Academiei Române și Universita-
tea Constantin  Brâncoveanu din Pi-
tești (UCBP), prin care s-a convenit 
colaborarea pentru susținerea pro-
iectului ALFRED la nivel național;

Memorandumul de Înțelege-
re între Parteneriatul Cercetare și 
Educație pentru Sisteme Nucleare 

Avansate (CESINA) și Asociația 
Forumul Atomic Român (RO-
MATOM), prin care s-a conve-
nit identifi carea oportunităților 
industriei românești pentru im-
plementarea demonstratorului 
ALFRED în România.
Masa Rotundă:  „ALFRED — 

Oportunități pentru industrie“, 
cu participarea membrilor con-
sorțului internațional FALCON 
și a specialiștilor din cadrul RO-
MATOM, care a inițiat un prim 
și fructuos schimb de informații 
vizând implicarea industriei nu-
cleare românești în realizarea 
demonstratorului ALFRED și dez-
voltarea tehnologiei plumbului;

Sesiunea poster, dedicată 
studenților, în cadrul căreia au 

fost prezentate lucrările de licență și 
masterat realizate de către studenții 
Universității din Pitești, în parteneri-
at cu RATEN ICN, și  premierea celor 
mai bune trei lucrări:

 Premierea celor mai bune trei 
lucrări ale tinerilor cercetători din 
țară și străinatate:

Locul I: Filip Osusky, Institu-
tul de Inginerie Nucleară și Fizică, 
Slovacia, „Defi nition of the Ther-
mal-hydraulic Model of the Gas-co-
oled Fast Reactor“;

Locul II: Alexandru Nițu, RA-
TEN ICN, „Overview on the RATEN 
ICN Achievements on the Mechani-
cal Testing in Liquid Lead“; 
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Locul III: Ionuț Florea,  RATEN 
ICN, „Eff ect of Various Environment 
on Mechanical Strength of Mortars“.

 Vizite tehnice la principalele in-
stalații nucleare și laboratoare din RA-
TEN ICN (reactorul TRIGA, Laborato-
rul de examinare post-iradiere, Stația 

de tratare a deșeurilor radioactive), 
prilej cu care s-au purtat discuții pe 
marginea activității experimentale de 
testare, încercare, dezvoltarea de teh-
nologii specifi ce domeniului nuclear;   

 Vizită la  infrastructura „Extre-
me Light Infrastructure“ (ELI), Plat-
forma Măgurele, jud. Ilfov.

Conferința a prilejuit cadrul 
pentru desfășurarea unor discu-
ții oficiale cu înalți reprezentanți 
ai JRC, CEA și COG, precum și cu 
specialiști ai AREVA și AECOM, 
discuții care au permis identifica-
rea oportunităților unor colaborări 

viitoare.
Din punct de vedere statistic, se 

pot menționa următoarele:
Conferința s-a bucurat de un 

real succes, atât din punct de vede-
re științifi c, cât și al prezenței, fi ind 
apreciată de participanții din țară și 
din străinătate. 

Lucrările susținute în cadrul 
acestei manifestări vor fi  publicate în 
Conference Proceedings și indexate 
în baza de date INIS a Agenției In-
ternaționale pentru Energie Atomică 
(AIEA) de la Viena, iar cele mai valo-
roase dintre acestea vor fi  publicate 

în revista RATEN ICN, Journal of Nu-
clear Research and Development.  
     
Comitetul Științifi c Nuclear 2017

CS I Ilie Turcu 
Dr. Maria Roth

Comitetul de organizare 
Daniela Diaconu
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Numărul participanţilor = 312
din ţară 278 (208 – participanţi de la alte instituții şi 70  din RATEN)

din străinătate: 34
Număr de instituţii reprezentative = 78

din ţară: 57

Ins  tute de cercetări 6

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei 
(IFIN-HH), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice 
(ICSI) – Rm. Vâlcea, Institutul de Fizică Atomică, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizica Materialelor (INCDFM), Institutul de Cercetări Nucleare (RATEN ICN), Centrul de 
Inginerie Tehnologică pentru Obiective Nucleare (RATEN CITON).

Instituţii de învăţământ 
universitar şi liceal 4 Universitatea din Piteşti (UPIT), Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), Universitatea 

Constantin Brâncoveanu din Piteşti, Liceul Teoretic Iulia Zamfi rescu din Mioveni.

Operatori economici 15
Societatea Nuclearelectrica (SNN), Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă (CNE), Fabrica 
de Combustibil Nuclear (FCN), ENERGONUCLEAR, COMPCONTROL, ROSEAL, Marsh, 
SARTOROM, QUANTECH, Titan Echipamente Nucleare (TEN), AMEC Nuclear România, 
MATE-FIN, Walter Tosto WTB Bucureşti, Canberra Packard România.

Instituții ale 
administrației publice, 
autorităţi naţionale 

15

Guvernul României, Ministerul Cercetării şi Inovării, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor 
Publice, Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR CME), Academia 
Oamenilor de Ştiinţă din România, Academia Română, Comisia Naţională pentru Controlul 
Activităţilor Nucleare (CNCAN), Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive (ANDR), 
Instituţia Prefectului – Județul Argeş, Consiliul Județean Argeş, Primăria Municipiului Piteşti, 
Primăria Orașului Mioveni, AJOFM, Administraţia Bazinală Argeş-Vedea.

Mass Media 17
Birourile de presă ale instituțiilor statului, Agerpres, Mediafax, RRA, Romania Pres, Argesenii.
ro, Absolut TV, Jurnalul de Argeș, News.ro, TVR, Argeș Press, Antena 1, Antena 3, DIGI 24, 
Argeș TV, Ancheta.

din străinătate: 22

Institute de cercetări 8

Belgian Research Center SCK-CEN Mol, CVRez-Cehia, ENEA-Italia, Center for Advanced 
Studies, Research and Development in Sardinia CRS4, CEA, Institute of Nuclear Chemistry 
and Technology – Poland, National Scientifi c Centre Kharkov, Institute of Physics and 
Technology Scientifi c and Technical Complex Nuclear Fuel Cycle – Ucraina, Center of Reactor 
Core Design – Ucraina. 

Instituții de învățământ 
universitar 3 Czech Technical University in Prague, Slovak University of Technology in Bratislava, University 

of Manchester.

Instituții din Europa 5
Directorate-General for Research & Innovation, Joint Research Center, European Technical 
Safety Organisation Network ETSON, European Nuclear Education Network ENEN, Nuclear 
Department of the French Embassy

Operatori economici 6 Candu Owners Group Canada (COG), JIS Consultanţă România, AECOM – Marea Britanie, 
Europportunities, ANSALDO Nucleare – Italia, AREVA – Franţa.
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Urmând calendarul din progra-
mul de evenimente pentru anul 
2017, Comitetul Național Român 
al Consiliului Mondial al Energiei 
(CNR-CME) a organizat, în 15 iunie 
2017, conferința dedicată disemi-
nării conținutului recomandărilor și 
concluziilor Studiului WEC Ener-
gy Trilema 2016, Defi ning Mea-
sures for Accelerating Energy 
Transition.

Lucrările au fost moderate de 
dr. ing. Gheorghe Indre, consilier 
CNR-CME, care a făcut o prezenta-
re a studiului utilizând modelul 
de prezentare existent pe site-ul 
CNR-CME. 

În cadrul lucrărilor, o impor-
tantă contribuție și-a adus-o dr. 
Teodor Chirica, președintele 
onorifi c al Forumului Atomic Ro-
mân – ROMATOM și membru al 
Consiliului executiv al Forumului 
Atomic European – FORATOM, 
care a prezentat, pe larg, ten-
dințele energiei nucleare în lume, 
începând cu situația la zi, în care 
se înregistrează 11% din producția 
globală de electricitate –2015 –, 32 
state, 441 reactoare în exploatare, 
382,8 GWe (net)/ 67 reactoare în 
construcție, 66,4 GWe (net) – 2016 
– 10 reactoare noi puse în funcțiune/ 
șapte oprite permanent.

„Polul dezvoltării energiei nucle-
are se deplasează spre Eurasia“, a 
remarcat domnia sa.

Printre provocări, domnia sa a 
enumerat: excluderea din grupul 
tehnologiilor cu emisii reduse de 
carbon pe considerente de piață 
(market failure) și îmbătrânirea fl o-
tei existente și necesitatea înlocui-

rii, menținând tendința de creștere 
a puterii instalate.

Energia fără emisii de carbon 
este coloana vertebrală a transfor-
mării în energie curată. Sectorul 
energetic global poate atinge, până 
în 2060, emisii de CO2 net-zero în 
cadrul scenariului 2DS. 

În ceea ce privește energia nu-
cleară în mix-ul energetic al UE, se 
remarcă faptul că România are cel 
mai puțin ambițios program nuclear 
din regiune (!), comparabil cu Polo-
nia, care pleacă de la zero. 

Conform datelor din 2015, ener-
gia nucleară este remarcată ca fi ind 
a doua sursă majoră de emisii redu-
se de carbon la nivel mondial, după 
hidro – 11% .

Tot în cursul anului 2015, ener-
gia nucleară s-a remarcat ca fi ind 
prima sursă majoră de emisii redu-
se de carbon la nivelul UE – 27% 
din producția de electricitate și pes-
te 50% din electricitatea cu emisii 
de carbon reduse. 

Recentul Pachet de iarnă Clean 
Energy Package for All Europeans 
este menit de a încuraja și alte teh-
nologii de producere a electricității 

cu emise reduse de carbon, având 
un impact semnifi cativ asupra echi-
librului sistemelor energetice și mix-
ului energetic. 

În cadrul Conferinței s-a eviden-
țiat faptul că, în privința competiti-
vității producerii energiei electrice, 
aceasta este afectată de discre-
panța dintre prețul curent din piața 
energiei electrice și prețul mediu de 
producere a energiei electrice, con-
secință a unei piețe a energiei elec-
trice distorsionate. 

Securitatea energetică, com-
petitivitatea și reducerea emisiilor 
de carbon trebuie să fi e echilibra-
te. Abordarea decarbonizării numai 
prin intermediul regenerabilelor 
afectează securitatea energetică și 
denaturează piața energiei, afec-
tând competitivitatea. 

Un mix energetic echilibrat tre-
buie să asigure protecție pentru se-
curitatea energetică națională, regi-
onală și a UE, împotriva amenințări-
lor politice sau a efectelor climatice 
majore. 

Nuclearul joacă un rol dovedit în 
consolidarea securității energetice. 
Totodată, nuclearul și regenerabilele 
(50% din energia curentă produsă în 
prezent în UE) împreună cu efi ciența 
energetică sunt principalele motoare 
ale reducerii emisiilor de CO2 și sin-
gura soluție pentru atingerea obiec-
tivelor COP 21 pentru 2050. 

În concluzie, energia nucleară 
are o contribuție majoră la securita-
tea energetică și la reducerea emi-
siilor de carbon, fi ind competitivă 
în condiții nediscriminatorii cu alte 
tehnologii de producere a energiei 
electrice. 

Conferința  „Trilema energiei și politicile 
energetice. Evidențierea difi cultăților cu care 
se confruntă unitățile energetice pentru 
echilibrarea elementelor esențiale ale trilemei: 
securitatea energetică, echitatea socială și 
impactul asupra mediului, Studiul WEC Energy 
Trilema 2016. Defi ning Measures for Accelerating 
Energy Tranzition” (Sinteza evenimentului)
Dr. ing. Gheorghe Indre, ing. Victor Vernescu, consilieri ai CNR – CME

Anul 2015 2030 2050
Total 100% 100% 100%

Nuclear 18% 31% 27%
RER 36% 44% 44%

Nuclear 
+RER 54% 57% 63%

Energia nucleară și reducerea emisiilor 
de carbon în România 

Contribuția energiei nucleare și RES 
la producția de electricitate din România
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Din intervenția doamnei Otilia 
Marin, directorul general al ANRE, 
în cadrul Conferinței s-a reținut că 
primul raport privind starea Uniunii 
Energetice, din 18 noiembrie 2015, 
a analizat progresele înregistrate și 
a identifi cat aspectele care necesită 
atenție, formulând concluzii politice 
la nivel de stat membru, regional 
și/sau european. În anul 2016, Co-
misia Europeană a continuat acțiu-
nile prevăzute în Foaia de parcurs 
a Strategiei-cadru privind Uniunea 
Energetică. Pachetul legislativ pri-
vind securitatea energetică preve-
de o gamă largă de măsuri menite 
să consolideze capacitatea UE de 
a face față întreruperilor aprovi-
zionării cu gaze naturale, astfel: • 
Regulamentul privind măsurile de 
garantare a securității aprovizionării 
cu gaze naturale cu întărirea aspec-
tului regional și European față de cel 
național ; • Strategia privind gazul 
natural lichefi at (GNL) și stocarea 
gazelor pentru exploatarea potenți-
alului GNL și a capacităților de sto-
care a gazelor pentru consolidarea 
infrastructurii strategice în vederea 
fi nalizării pieței interne; • Strategia 
privind încălzirea și răcirea prin care 
se pune accentul pe înlăturarea ba-
rierelor din calea decarbonizării în 
cazul clădirilor și al industriei, pe 
îmbunătățirea efi cienței energetice 
și utilizarea surselor de energie re-
generabile cu impact pozitiv asupra 
securității energetice. 

O importantă contribuție în eco-
nomia Conferinței a adus-o doam-
na dr. Cristina Micu, membru în 
conducerea AFEER, în calitate de 
„vocea autorizată” a furnizorilor de 
energie electrică. 

Din prezentarea domniei sale, 
s-a desprins faptul că România se si-
tuează pe poziția 32, din 125 state, 
după indicatorul global de sinteză. 

Conform indicatorului de suste-
nabilitate față de mediul înconjură-
tor, România se situează în clasa-
ment pe poziția 28, după indicatorul 
de securitate energetică se situează 
pe poziția 24, iar după indicatorul 
de echitate, din punctul de vedere al 
accesului la energie, se situează pe 
poziția 63, existând astfel un mare 
dezechilibru. Situația de dorit și 
obiectivul care trebuie urmărit sunt 
acelea al echilibrării celor trei as-
pecte, care au cerințe contradictorii. 

La completarea fondului informa-
țional, în cadrul Conferinței, o contri-

buție importantă a adus-o domnul 
Dan Costineanu, expert ANRE, prin 
evidențierea prevederilor legislati-
ve privind atribuțiile administrațiilor 
publice locale în politica de efi ciență 
energetică. Au fost, astfel, aborda-
te prevederi legislative ale Legii nr. 
121/2014 privind efi ciența energe-
tică, modifi cată și completată prin 
Legea nr. 160/2016 și Programul de 
îmbunătățire a efi cienței energetice 
pentru localitățile cu peste 5000 de 
locuitori, prezentând o serie de date 
de detaliu și acută actualitate.

O intervenție importantă i-a 
aparținut domnului inginer Paul 
Gheorghiescu, despre rolul pro-
ducției de hidroenergie din România 
pentru creșterea accesibilității, se-
curității și reducerea emisiilor.

Investițiile în amenajări hi-
droenergetice, a spus domnia sa, 
răspund cel mai bine celor trei di-
mensiuni ale Trilemei 
energiei. 

Centralele hidro-
electrice sunt ele-
mente de bază ale 
infrastructurii siste-
mului energetic, cu 
fi abilitate ridicată, 
cu rezerve sigure de 
energie pe intervale 
medii și lungi de timp 
(cazul amenajărilor 
cu lacuri de acumu-
lare). Acestea sunt 
„pilonii de siguranță“ 
ai sistemului, dat fi ind capabilitatea 
acestora de intervenție în reglajul 
de frecvență – putere, în preluarea 
„volatilității“ producției de energie a 
celorlalte resurse regenerabile. 

Tehnologia hidroenergetică ofe-
ră soluții extrem de efi ciente la 
problema stocării energiei, aceasta 
fi ind elementul principal care frâ-
nează dezvoltarea celorlalte resurse 
regenerabile (energia eoliană și fo-
tovoltaică). În acest sens, centrale-
le „cu acumulare prin pompare“ dar 
și realizarea unor noi capacități de 
acumulare la centralele existente 
(suplimentarea volumelor existen-
te, prevederea unor stații de pom-
pare), constituie soluția viabilă, efi -
cientă și fezabilă. 

Realizarea de centrale hidroe-
lectrice contribuie indirect la dez-
voltarea infrastructurii țării și la 
amenajarea teritoriului (surse de 
apă, apărare împotriva inundațiilor, 
drumuri, etc.). În țările în curs de 

dezvoltare, construcția amenajări-
lor hidroenergetice poate constitui 
un „motor“ al dezvoltării economiei. 

În ceea ce privește potenția-
lul hidroenergetic al României, la 
această dată, România este una 
din țările europene care mai are 
încă nevalorifi cat o bună parte din 
potențialul său hidroenergetic na-
tural. Potențialul exploatabil a fost 
amenajat în proporție de 69 – 75%, 
rămânând deci de valorifi cat o cotă 
importantă din potențialul hidroe-
nergetic exploatabil al României.

Privind valorifi carea potențialului 
hidroenergetic și cerințele trilemei 
energiei, vorbitorul a scos în eviden-
ță că realizarea de investiții în ame-
najări hidroenergetice răspunde cel 
mai bine celor trei dimensiuni ale Tri-
lemei energiei: securitatea energeti-
că, echitate și accesibilitate. 

Contribuția resursei hidroener-

getice la cerințele de echitate se 
datorează în primul rând prețului 
redus al energiei. Prin dispunerea în 
teritoriu, în zone cu relief greu acce-
sibil, centralele hidroelectrice sunt 
primele avanposturi ale „civilizației“ 
pentru comunitățile umane izolate. 
La acest lucru contribuie și simpli-
tatea tehnologiei hidroenergetice, 
care poate apropia locul producerii 
energiei de locul de consum, prin 
sustenabilitatea mediului. 

Producerea energiei în hidro-
centrale contribuie substanțial la în-
deplinirea angajamentelor asumate 
în cadrul Acordului COP 21 privind 
schimbările climatice. Prin elemen-
tele de impact pozitiv asupra facto-
rilor de mediu (regularizarea debi-
telor, evitarea efectelor distructive 
ale apelor, crearea de surse de apă 
pentru irigații, etc.) centralele hi-
droelectrice cu lacuri de acumulare 
contribuie la crearea unor condiții 
de viață normale pentru populație.

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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În ce privește sustenabilitatea 
mediului, domnul Gheorghiescu a 
remarcat că, prin elementele de im-
pact pozitiv asupra factorilor de me-
diu (regularizarea debitelor, evitarea 
efectelor distructive ale apelor, cre-
area de surse de apă pentru irigații 
etc.), centralele hidroelectrice cu la-
curi de acumulare contribuie la cre-
area unor condiții de viață normale 
pentru populație. Totodată, domnia 
sa a evidențiat faptul sunt necesare 
fi nalizarea unor amenajări hidroe-
nergetice afl ate în diverse stadii de 
execuție (lucrări începute înainte de 
1989, care au fost 
promovate ca inves-
tiții ale SC Hidroelec-
trica SA), nevoia unui 
cadru legislativ și de 
reglementare pentru 
investițiile de valori-
fi care a potențialului 
hidro. Acest cadru 
trebuie să favorizeze 
și să accelereze rea-
lizarea unei Strategii 
energetice previzibile 
și durabile, care să 
depășească ciclul po-
litic, însușite de către 
toate forțele politice, 
cu obiective clar de-
fi nite. Responsabilii politici trebuie 
să se asigure că politicile energetice 
sunt integrate în strategia de dezvol-
tare a infrastructurii țării (gospodă-
rirea apelor, drumuri, transporturi, 
dezvoltare urbanistică). De aseme-
nea, trebuie elaborat un cadru coe-
rent și previzibil de reglementare și 
de sprijinire a investițiilor pe termen 
lung în infrastructura energetică (hi-
droenergetică). Dacă acceptăm că 
obiectivul programului Trilema este 
realizarea tranziției către un sistem 
energetic cu emisii reduse de car-
bon, având ca orizont anul 2040, 
este absolut necesară sprijinirea in-
vestițiilor pe termen lung. Din acest 
motiv dezvoltarea nu se mai poate 
baza numai pe investiții private (cu 
termene de recuperare de 5 – 7 ani), 
ci este nevoie de implicarea statului. 

În fi ne, suntem deja în situația în 
care implicarea statului în mecanis-
mul planifi cării și managementului 
proiectelor prin agenții specializate 
este absolut necesară și imediată. 
Altfel în domeniul hidroenergeticii se 
va continua derularea haotică și la 
întâmplare a investițiilor. 

În prezent, nu există reglemen-
tări pentru concesionarea poten-
țialului hidro. Prin concesionare, 
statul își poate exercita controlul în 
respectarea reglementărilor în do-
meniul gospodăririi apelor și poate 
asigura accesul egal tuturor inves-

titorilor la amenajările cu profi tabili-
tate ridicată.

Este necesară stabilirea modului 
de fi nanțare a actualelor investiții în 
derulare. SC Hidroelectrica SA re-
fuză să mai continue o serie de in-
vestiții (care constituie și amenajări 
complexe de gospodărire a apelor), 
invocând neeconomicitatea acesto-
ra. Posibila privatizare prin vânza-
rea de acțiuni a societății va duce la 
abandonarea investițiilor cu conse-
cințe economice și ecologice grave. 

Este absolut necesară accepta-
rea în continuare a unui mecanism 
de sprijin pentru investițiile în hi-
droenergetică, mai echitabil și care 
să asigure valorifi carea potențialu-
lui în condiții economice, indiferent 
de puterea centralelor. Mecanismul 
care a fost aplicat până de curând a 

creat inechități în rândul investitori-
lor, a încurajat valorifi carea neeco-
nomică a potențialului, a realizat o 
serie de centrale care vor deveni 
total neeconomice după încetarea 
aplicării mecanismului de sprijin și 
care vor trebui abandonate, polu-
ând astfel suplimentar mediul.

Pe deasupra, ca un corolar, este 
necesară modifi carea actualelor 
reglementări ale pieții de energie 
și prevederea unor reguli de pia-
ță pentru activitatea de stocare a 
energie și a contribuției la echilibra-
rea sistemului (servicii de sistem), 

făcând astfel posibilă investițiile 
în centrale cu acumulare prin 
pompaj.

*
Raportul World Energy Tri-

lemma 2016, întocmit pe baza 
analizei de cinci ani a rezultate-
lor Energy Trilemma, a evaluării 
strategiilor energetice ale țărilor 
membre și dezvoltat prin inter-
viuri cu liderii politici și liderii din 
domeniul energetic din sectorul 
privat, oferă orientări și soluții 
concrete de îndeplinire a obiec-
tivele Trilemei, securitate ener-
getică, echitate și accesibilitate 
la energie și sustenabilitatea 
mediului.
 Rămâne ca specialiștii din do-

meniu să concretizeze sarcinile sis-
temului energetic al României și să 
convingă decidenții politici asupra 
necesității implementării acestora.

Apreciem că evenimentul din 
data de 15 iunie, dedicat problema-
ticii reprezentată de trilema energi-
ei la nivel mondial, s-a bucurat de 
aprecierea și interesul participanți-
lor și a reușit să evidențieze proble-
mele cu care se confruntă compa-
niile de energie, aspect al cadrului 
de reglementare, impactul evolu-
țiilor pe piață asupra eforturilor de 
echilibrare a indicatorilor de perfor-
manță energetică, precum și cadrul 
de reglementare și programele de 
promovare a efi cienței energetice 
la nivelul autorităților administrației 
locale din România. 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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Asociația Patronală Surse Noi de 
Energie – SUNE a organizat, în ziua 
de 21 iunie 2017, în colaborare cu 
Universitatea Valahia din Târgoviș-
te, ICSTM și Clusterul CERMAND, 
conferința „Pro ducerea energiei 
la locul de consum - Clădirile 
activ energetic“. Evenimentul s-a 
desfășurat sub egida Energy Week 
EU SEW 2017 (Săptămâna Energiei 
Durabile) – platformă dezvoltată la 
nivel european pentru promova-
rea conceptului de „energie sus-
tenabilă“ – și a fost găzduit de 
Institutul de Cercetare Științifi că 
și Tehnologică Multidisciplinară 
(ICSTM), care funcționează în 
cadrul Universității Valahia. În-
tâlnirea a prilejuit un dialog al 
reprezentanților organizatorilor 
cu grupul de experți ce au repre-
zentat Comitetul Național Român 
al Consiliului Mondial al Energiei 
(CNR-CME) la acest eveniment. 

Din partea CNR-CME, men-
ționăm participarea dlui director 
general executiv dr. ing. Gheorghe 
Bălan, a dlui prof. univ. dr. ing. Nicu-
lae-Napoleon Antonescu – președin-
tele Consiliului Științifi c al CNR-CME, 
a consilierilor CNR-CME: dna prof. 
Elena Ratcu,  dl. dr. ing. Gheorghe 
Indre,  dl. ing. Victor Vernescu, dl. 
ing.  Cătălin Marinescu, dl. ing.   Că-
praru Constantin, dl.  ing. Ovidiu Țu-
țuianu și dl. prof. univ. dr. ing. Mi-
ron-Laurențiu Goia  și a  dl. prof. 
univ. dr. ing. Nicolae Vasile, care a 
reprezentat totodată și Universitatea 
Valahia, împreună cu dl. prof. univ. 
dr. ing. Nicolae Olariu și cu dl. pro-
rector Sălișteanu, care a realizat pri-
mirea și deschidrea evenimentului.

Evenimentul a avut 3 părți: Pre-
zentarea comunicărilor științifi ce, 
Vizita la institutul de cercetare și 
Dezbateri și concluzii.

În prima parte, comunicările ști-
ințifi ce au abordat probleme legate 
de sursele noi și regenerabile de 
energie dezvoltate ca sursă distri-
buită de energie la nivelul clădirii. 

În deschiderea conferinței, dna 
Gilda Niculescu, șefa Serviciului 
dezvoltare din cadrul Direcției de 
dezvoltare și comunicare a Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Munte-

nia Sud, a poziționat, prin viziunea 
Strategiei Naționale de Cercetare 
și Dezvoltare Inteligentă, realizată 
la nivelul Regiunii Muntenia Sud, 
Programul de fi nanțare europeană  
pentru Centre de specializare inteli-
gentă și de Transfer Tehnologic, din 
perioada 2014 – 2020, afl at deja în 
derulare. Au fost astfel subliniate 
detalii legate de tipurile de entități 
fi nanțabile și de tipurile de activități 

fi nanțabile, remarcându-se oare-
cum lipsa de interes, la nivelul regi-
unii, pentru acest Program de fi nan-
țare, în oglindă cu nevoile acute de 
fi nanțare pe care le au atât specia-
liștii, cât și institutele din zonă. Pre-
zentarea, fi ind una cu valoare ime-
diat aplicabilă, a venit la momentul 
oportun, dacă nu cumva limita spre 
a angaja actorii participanți în co-
laborări cu scop aplicativ, chiar pe 
tema dezvoltării subiectului eveni-
mentului: realizarea pe plan local 
de lucrări pilot pentru încurajarea 
dezvoltării energeticii clădirilor și a 
Clădirilor de tip Nero Zero Energy.

Din partea Universității Valahia 
– ICSTM,  dna dr. ing. Gabriela Mă-
ntescu a prezentat  programul de 
activități pe care Institutul l-a dez-
voltat, până în prezent, pentru sus-
ținerea științifi că și experimentală a 
conceptului de clădire activă ener-
getic. Au fost exemplifi cate proiectul 
european ENGAGE - Equipping the 
Next Generation for Active Engage-
ment in Science – care face parte 
din agenda UE Știința cu și pentru 
Societate pentru promovarea cer-
cetării responsabile și inovării (Res-
ponsible Research and Innovation 

– RRI) și implicarea în dezvoltarea 
conceptului Smart Cities, cu aspec-
te legate de introducerea resurselor 
regenerabile de energie, exemplifi -
când prin proiectul Orașul viitorului 
– Templul Soarelui, în cadrul căruia 
elevii sunt invitați să parcurgă o că-
lătorie imaginară în viitor, în orașele 
din anul 2050 – „orașe inteligente” 
(Smart Cities) bazate pe surse de 
energie fără emisii poluante, trans-

portul și distribuția energiei electri-
ce făcându-se prin sisteme de tipul 
Smart Grid.

În intervenția sa, dl dr. ing. Ște-
fan Sontea, de la societatea comer-
cială ALTIUS FOTOVOLTAIC, a făcut 
o prezentare a panourilor fotovoltai-
ce ALTIUS, insistând pe unicitatea și 
performanțele tehnice ale acestora, 
caracteristici ce le transformă în-
tr-un simbol al calității în domeniu. 

„Conceptul Sinhub” a reprezen-
tat subiectul comunicării susținute 
de specialiștii de la WING Group, 
reprezentat de dl prof. dr. ing Octa-
vian Ghiță, care a prezentat soluții 
de alimentare cu energie electrică 
a site-urilor izolate. De asemenea, 
vorbitorul a abordat și problema uti-
lizării dronei pentru inspecția liniilor 
electrice și a echipamentelor de dis-
tribuție a energiei electrice.   

De la ICPE a participat echipa 
proiectului Cost-eff ective and sus-
tainable Bio-Renewable Indoor Ma-
terials with high potential for cus-
tomization and creative design in 
Energy Effi  cient buildings reprezen-
tată, în calitate de prezentator, de 
dna. dr. Paula Angheluță. De remar-
cat este faptul că, în cadrul acestui 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

 SĂPTĂMÂNA ENERGIEI DURABILE LA TÂRGOVIȘTE
Dr. ing. Cristina-Elena Lascu, prof. univ. dr. ing. Miron-Laurențiu Goia
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proiect, ICPE este singurul partici-
pant din România, consorțiul format 
din 14 entități din 10 țări (Italia, 
Spania, Germania, Cehia, Slove-
nia, Israel, Polonia, Anglia, Grecia și 
România) fi ind coordonat de fi rma 
D›Appolonia din Italia. Scopul prin-
cipal al proiectului este  acela de a 
combina caracteristicile unor mate-
riale izolatoare performante, în ve-
derea creșterii efi cienței energetice 
a clădirilor (sunt vizate, mai ales, 
clădirile construite înainte de 1975, 
care necesită izolare termică), iar 
obiectivul fi nal al întregului proiect 
este acela de a obține, prin interme-
diul materialelor dezvoltate, redu-
ceri ale cheltu-
ielilor energetice 
de operare.

În partea a 
doua a întâlni-
rii, participanții 
la conferință au 
vizitat labora-
toarele și spațiile 
ICSTM din cadrul 
Universității Va-
lahia, spații în 
care sunt insta-
late diverse va-
riante de micro-
centrale, bazate 
pe utilizarea sur-
selor regenerabile de energie. Cer-
cetătorii au prezentat unele detalii 
de proiectare, construcție și funcți-
onare ale instalațiilor pe care le-au 
realizat prin conceptul de pionierat al 
campusului universitar târgoviștean, 
institutul de cercetare fi ind realizat 
cu fonduri europene. În intervenții-
le lor, atât președintele SUNE, prof. 
dr. ing. Nicolae Olariu, cât și prof. 
dr. ing. Nicolae Vasile, cadru didactic 
la Facultatea de Inginerie Electrică, 
Electronică și Tehnologia Informației 
de la Universitatea Valahia, au tras 
semnale de alarmă în ceea ce priveș-
te fi nanțarea institutului de cerceta-
re, care se confruntă în prezent cu 
difi cultăți fi nanciare, existând riscul 
de a fi  închis dacă nu va reuși să gă-
sească noi surse de fi nanțare. 

Avem speranța că, atât la nive-
lul politic al decidenților, cât și la 

cel strict profesional, vor fi  găsite 
soluții viabile pentru ca activitatea 
performantă a specialiștilor de la 
ICSTM să continue cu aceleași re-
zultate spectaculoase. O motivație 
în plus, în acest sens, este și pre-
miul recent obținut în Singapore 
de echipa Universității Valahia din 
Târgoviște, formată din două ca-
dre didactice, un cercetător și trei 
studenți (doi doctoranzi și un mas-
terand). Ei au câștigat una dintre 
cele trei probe din cadrul concur-
sului de microrobotică – Mobi-
le Microrobotics Challenge (MMC 
2017), organizat în cadrul ICRA 
2017 (International Conference 

Robotics and Automation), cel mai 
mare eveniment anual din dome-
niul roboticii. Concursul a avut loc 
în perioada 26 mai – 2 iunie 2017, 
la Sands Expo and Convention 
Centre, Marina Bay Sands – Sin-
gapore,  sub egida institutului IEEE 
(Institute of Electrical and Electro-
nics Engineers) și a Societății de 
micro și nanorobotică (RAS-MN-
RA). Competiția a fost dedicată ro-
boticii de precizie la scară micro-
metrică, reunind aproximativ 3000 
de participanți din toată lumea. 
Obiectivele acestui concurs de mi-
crorobotică au constat în dezvol-
tarea de soluții inovative la scara 
mică, dedicate viitoarelor aplicații 
biomedicale și nanotehnologiilor. 
Invenția realizată de cercetăto-
rii de la institutul de cercetare al 
Universității Valahia – care a fost 

prezentată live și participanților la 
conferință – vizează domeniul bi-
omedical cum ar fi  manipularea și 
sortarea de celule, chirurgia minim 
invazivă sau asamblarea de struc-
turi la scară micro și nanometrică. 

Cercetătorii de la Universitatea 
Valahia au mai câștigat acest con-
curs și la edițiile anterioare din 2015 
(la Seattle în SUA) și din 2016 (la 
Stockholm în Suedia). 

În partea de Dezbateri și con-
cluzii, dl ing. Victor Vernescu s-a in-
teresat de modul și soluțiile găsite 
pentru curățirea periodică și men-
ținerea în stare de transparență a 
suprafețelor solarizate a panourilor 

fotovoltaice. La această problemă 
a răspuns dna Paula Angheluță, 
care a prezentat unele încercări 
ale ICPE, însă rezultatele sunt încă 
departe de a fi  total efi ciente.

De mare interes s-a bucurat 
prezentarea dlui Gheorghe In-
dre despre Trilema Energetică, 
prin prezentarea succintă a celor 
trei componente ale acestui con-
cept-program, afl at în preocupări-
le curente ale Consiliului Mondial 
al Energiei. O temă interesantă 
a dezvoltat dl Constantin Căpra-
ru care, printre altele, a informat 
că specialiști ai upstreamului pe-
trolier au sugerat că  „Producerea 

energiei la locul de consum“ ar pu-
tea să optimizeze reabilitarea son-
delor suspendate, trecute în con-
servare din motive economice și de 
profi tabilitate. Costurile mai scăzute 
la gura sondei, pentru segmentul de 
extracție, ar putea contribui la re-
activarea unor potențiale resurse de 
țiței și de gaze și readucerea lor în 
circuitul de consum. 

Apreciem, în fi nal, ca o reușită 
conferința „Producerea energiei 
la locul de consum – Clădirile 
activ energetic“ și posibilitatea ca, 
în condițiile unei susțineri de stat și 
în speranța unei revigorări a indus-
triei românești, noul campus uni-
versitar construit la Târgoviște să-și 
dezvolte largile sale posibilități, atât 
ca dotări tehnologice, cât și ca per-
sonal de înaltă califi care și recunos-
cută competență.
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PROGRAMUL: 
EVENIMENTE CNR – CME 2017 

 
 

Workshop la nivel CME  
cu tema:  “PERFORMANTA CENTRALELOR ELECTRICE. 

DISPONIBILITATEA CENTRALELOR ELECTRICE VS. EFICIENȚA ACESTORA” 
 

AGENDA 
 
 

09.30-10.00       Înregistrare participanți și invitaţie la cafea 
 
  DATA SI LOCUL: 

 24 august 2017, orele 10.00-14.00 
 ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici 

 
  CONSILIERI CNR-CME RESPONSABILI: Ing. Ovidiu Tuţuianu, Dr. ing. Vasile Rugină şi  
 Prof. dr. ing Ionuţ Purica 
 
  ORGANIZATORI 

 ASOCIAŢIA COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI 
 ISPE SA 
 CNTEE TRANSELECTRICA SA 

 
  PARTENERI DE EVENIMENT 

 OMV Petrom 
 CE Oltenia 

 
  MOTIVAŢIA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI  

 Analiza situaţiei actuale a centralelor electrice din România este deosebit de utilă în contextul 
noilor reglementări ale UE; 

 Este oportună diseminarea concluziilor Programului de lucru al CME - „Performanța 
centralelor electrice” din perioada 2014-2016; 

 Este necesară definirea unei poziții comune, la nivel național, a operatorilor producători, a 
autorităților din domeniul energiei și a celor din domeniul protecției mediului, privind 
perspectiva centralelor electrice în cadrul strategiei energetice a României până la orizontul 
2030. 

 
  OBIECTIVELE EVENIMENTULUI 

 Analiza performanțelor tehnico-economice actuale ale centralelor electrice, în condiţiile 
pieţelor de energie primară şi de energie electrică;  

 Analiza performanțelor de mediu actuale ale centralelor electrice; 
 Impactul reglementărilor naționale și ale UE asupra actualelor și noilor centrale electrice; 
 Schimb de informaţii asupra „celor mai bune practici” privind disponibilitatea și eficiența 

centralelor electrice.  
 
 
 



 
SUBIECTE DE INTERES 

 Indicatori privind disponibilitatea centralelor electrice. 
 Indicatori privind eficiența economică a centralelor electrice. 
 Indicatori privind impactul centralelor electrice asupra mediului înconjurător. 
 Cogenerarea de mare și mică putere. 
 Exemple de „bune practici” privind disponibilitatea și eficiența centralelor electrice. 
 Integrarea SRE in sistemele electroenergetice. 

 
  MODERATORI 
 Elena NEKHAEV, Director Technical Programme, Senior Adviser, World Energy Resources, 

Renewable Energy Resources – RES, Consiliul Mondial al Energiei 
 Iulian IANCU, Preşedinte CNR-CME 
 Vasile RUGINĂ, Consilier CNR-CME 
 

  VORBITORI – reprezentanţi ai: 
1. Consiliului Mondial al Energiei - Elena NEKHAEV, Director Technical Programme, Senior 

Adviser, Responsabilă pentru Knowledge Networks: Performance of Generating Plant, Energy 
Efficiency Policies and Indicators, RES Systems Integration 

2. Consiliului Mondial al Energiei - Ashutosh SHASTRI, Membru în Grupul de Studii CME 
„Performance of Generating Plants - PGP” 

3. Ministerului Energiei – Doru VIŞAN, Secretar de Stat  
Experienţa funcţionării Sistemului Energetic Naţional în iarna 2016-2017 şi vara 2017. 
Concluzii privind măsurile necesare pentru creşterea siguranţei în alimentarea cu energie 
electrică a României 

4. CNTEE Transelectrica – Corina POPESCU, Preşedinte al Directoratului  
5. HIDROELECTRICA S.A - Bogdan BADEA, Preşedinte al Directoratului 

Rolul centralelor hidroelectrice în depășirea crizei energetice din iarna anului 2017 
6. OMV Petrom – Dan POPESCU, Director Departament Centrale Electrice 

CCPP Brazi – 5 years from COD. Performing flexible operation 
7. CE Oltenia (centrale termoelectrice pe cărbune) – Ionel ILIE, Director 
8. CEZ (centrale eoliene) – Adrian BOROTEA, Director 

Contribuţia centralelor electrice eoliene la acoperirea curbei de consum 
9. General Electric – Miodrag JELISAVCIC, Key Account Sales Director, Balkan Region 

GE Power Services - 360* cross fleet power plant solutions  
 

13.30-14.00    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 
 
 
 
 



PROGRAMUL: 
EVENIMENTE CNR – CME 2017 

INVITAŢIE 

CONFERINŢA  

cu tema:  SMART GRID IMPLEMENTATION – UN EFORT COMUN 

AL UNITĂŢILOR CU PROFIL ENERGIE MEDIU

AGENDA 

09 30 10 00       Înregistrare participanți și invitaţie la cafea 

 DATA SI LOCUL: 

 31 august 2017, orele 10 00 13 00
 ELECTRICA SA, Sala Radu Zane

 CONSILIER CNR CME RESPONSABIL: ng. C lin Vilt  

ORGANIZATORI 
 ASOCIAŢIA COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI
 ELECTRICA SA

 PARTENERI DE EVENIMENT 
 CEZ
 DEL-GAZ (E.ON)
 ENEL
 ANRE
 UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI (UPB)
 ASRO
 ITS Romania
 CNTEE TRANSELECTRICA
 HIDROELECTRICA
 COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
 COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA
 OMV Petrom

 OBIECTIVELE EVENIMENTULUI 
 Analizarea siţuatiei actuale a implementării Directivei 72/2009 şi Planului de Acţiuni pentru Reţele

Inteligente  

 Analiza schimbărilor produse de apariţia noilor concepte cu noua agendă urbană stabilită în 2016 prin
Pactul de la Amsterdam

 Analiza schimbărilor produse de atingerea cotelor stabilite RES pentru România şi necesitatea
dezvoltării tehnologiilor de stocare. Implementarea de soluţii noi, eficiente din punct de vedere
economic, pentru alimentarea cu energie electrică a zonelor încă neelectrificate

 Realizarea staţiilor de încărcare autovehicule electrice ca urmare a dublării numărului de autovehicule
electrice vândute în fiecare an în ultimii 3 ani



SUBIECTE DE INTERES 
 Întârzierile termenelor stabilite în documentele UE şi planul de acţiuni, privind contorizare 80% în 2020

şi 100% în 2022  
 Analiza stadiului retehnologizărilor instalaţiilor SEN
 Derularea proiectelor suport de GIS şi Contorizare Inteligentă
 Integrarea generării RES
 Stocarea şi impactul ei în dezvoltarea RES
 Montarea staţiilor de încărcare autovehicule electrice
 Dezvoltarea interfeţelor de dialog cu clienţii (M2M, IoT, etc).

 MODERATORI 
 Profesor merit r. ing. Mircea EREMIA, UPB
 Ing. Călin Vilt, onsilier tiiinţific CNR – CME

 VORBITORI – reprezentanţi ai: 
1. MINISTERULUI ENERGIEI
2. MINISTERULUI MEDIULUI
3. ANRE
4. ELECTRICA SA
5. CEZ
6. DEL-GAZ (E.ON)
7. CNTEE TRANSELECTRICA
8. UPB
9. ITS Romania

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 



PROGRAMUL: 
EVENIMENTE CNR – CME 2017 

INVITAŢIE 
Conferinţa  

cu tema: „LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ ŞI NOILE ORIENTĂRI EUROPENE PRIVIND 
PROTECŢIA CONSUMATORILOR VULNERABILI ŞI ÎN SĂRĂCIE ENERGETICĂ

AGENDA 

09 30 10 00       Înregistrare participanți și invitaţie la cafea 

DATA SI LOCUL DESFĂŞURĂRII 

 14 septembrie 2017, orele 10 00 13 00
 ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici

CONSILIER CNR-CME RESPONSABIL: r. ing. Vasile Rugină 

ORGANIZATORI 
 ASOCIAŢIA COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI
 ANRE

PARTENERI DE EVENIMENT 

 Academia Rom n  i institute de cercet ri ale Academiei
 Instituţii de învăţământ superior  partenere ale CNR-CME
 Asociaţii profesionale în domeniile Energie şi Mediu.

MOTIVAŢIA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI  

În trecut, sărăcia energetică era considerată o simplă componentă a sărăciei în general, provocată de lipsa 
resurselor financiare. Creşterea veniturilor (inclusiv prin ajutoare sociale) sau reducerea artificială a costurilor 
(prin subvenţii) ar fi trebuit să fie suficiente pentru a rezolva problemele celor în dificultate. În prezent se 
consideră ca această stare socială este mult mai complexă, incluzând precaritatea energetică a condiţiilor de 
viaţă (în primul rând starea locuinţei) precum şi accesul la sistemul de furnizare a energiei. 

În data de 30.11.2016, Comisia Europeană a publicat pachetul de măsuri legislative Energie curată pentru 
toți europenii care vizează trei obiective principale:  

- să acorde un rol primordial eficienței energetice,  
- să devină lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile și 
- să le ofere consumatorilor o soluție echitabilă.  

Pachetul conține măsuri menite să îi protejeze pe consumatorii cei mai vulnerabili. Printre altele, 

- preţurile reglementate precum tarifele sociale vor fi permise o perioadă de tranziţie pentru consumatorii 
vulnerabili până când situaţia lor poate fi îmbunăţită prin măsuri corespunzătoare de eficienţă 
energetică şi măsuri de politici sociale;  

- statele membre sunt obligate să măsoare şi să monitorizeze sărăcia energetică şi să raporteze către 
Comisia Europeană la fiecare 2 ani, iar Comisia va facilita schimbul de bune practici prin înfiinţarea 
Energy Poverty Observatory. 

În concluziile Citizens Energy Forum 2017 organizat de Comisia Europeană la Londra în mai 2017 se 
recomandă abordarea sărăciei energetice şi protecţia consumatorilor vulnerabili, în principal, prin intermediul 
măsurilor de eficienţă energetică (precum reabilitarea termică a clădirilor şi eco-proiectarea echipamentelor), 
împreună cu politici sociale şi măsuri de protecţie împotriva deconectărilor. 



Propunerile Comisiei privind eficiența energetică solicită statelor membre ca o parte dintre măsurile de 
eficiență energetică să fie puse în aplicare în mod prioritar pentru gospodăriile afectate de sărăcia energetică și 
pentru locuințele sociale. Strategiile de renovare a clădirilor pe termen lung ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la reducerea sărăciei energetice. 

Legea nr.196/2016 defineste sărăcia energetică ca fiind imposibilitatea consumatorilor vulnerabili de 
acoperire a nevoilor energetice minimale privind încălzirea optimă a lociunţei pe timpul sezonului rece. 

ANRE, prin intermediul Departamentului pentru Eficienţă Energetică, a preluat Preşedinţia anuală şi 
Secretariatul Asociaţiei EnR - Asociaţia agenţiilor naţionale de eficienţă energetică din Europa începând cu data 
de 23 februarie 2017 până în data de 22 februarie 2018, în vederea coordonării activităților EnR la nivel 
european, inclusiv dezvoltarea temei propuse privind sărăcia energetică la nivel european şi naţional. 

Între CNR- CME şi ANRE s-au dezvoltat în timp relaţii foarte bune de colaborare pe teme de interes comun 
şi cu respectarea profilului fiecărei organizaţii în parte. Organizarea evenimentului din 14 septembrie a.c. se 
înscrie în aceste relaţii şi exprimă dorinţa CNR-CME de a sprijini ANRE în îndeplinirea cu succes a rolului său 
european din acest an. 

SUBIECTE DE INTERES 

 Conceptele de „sărăcie energetică  şi „consumator vulnerabil  între teorie şi practică;
 Posibilitatea reducerii sărăciei energetice prin creşterea eficienţei;
 Rolul autorităţilor locale şi al agenţiilor locale de eficienţă energetică;
 Dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice;
 Cadrul legislativ şi de reglementare  prezent şi perspective;
 Introducerea tehnologiilor cu eficienţa energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsurare şi control,

precum şi a sistemelor de gestiune a energiei;
 Clădiri inteligente, reţele inteligente, oraşe inteligente;
 Perfecţionarea pregătirii profesionale a managerilor energetici, a auditorilor energetici, a altor specialişti

cu activităţi în domeniu;
 Educarea opiniei publice (şi în particular a tinerilor) în probleme de eficienţă energetică; rolul şcolii,

instituţiilor statului, mass-mediei;
 Rolul tarifelor, subvenţiilor, stimulentelor financiare şi fiscale;
 Costul eficienţei energetice.

MODERATOR 

 Dr. ing. Vasile RUGINĂ, onsilier CNR  CME

VORBITORI INVITAŢI 
 Dr. ing. Emil CALOTĂ, icepreşedinte ANRE

Eficienţa energetică şi sărăcia energetică în România 
 Prof. dr. ing. Virgil MUŞATESCU, Consilier CNR-CME; dr. ing. Cătălin ZAMFIR, Academia

Română 
Consideraţii privind vulnerabilitatea utilizatorilor de servicii energetice 

 Monica ARDELEANU, irector Romania Green Building Council  RoGBC
Eficienţa energetică şi casele verzi: beneficii financiare, de mediu şi de sănătate pentru toţi

 Claudia STAICU, ecretar eneral ARPEE
 Bogdan ANTON, irector Dep. Eficienţă nergetică TRACTEBEL ENGINEERING  ENGIE GROUP

BERD – Program de 100 milioane euro pentru eficienţa energetică în România
 Anca SINEA, icepreşedinte Centrul  pentru Studiul Democraţiei
 Daniel VLĂSCEANU, Vlăsceanu, Ene şi Asociaţii

12 30 13 00    Discuţii, oncluzii 

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 





PROGRAMUL: 
EVENIMENTE CNR – CME 2017 

Conferinţa 

cu tema: „SCENARII DE RECONVERSIE A REZERVELOR DE HIDROCARBURI 

DESCOPERITE ÎN ROMÂNIA DIN NERECUPERABILE ÎN RECUPERABILE  
AGENDA 

09 30 10 00       Înregistrare participanți și invitaţie la cafea 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII 
 Data: 28 septembrie 2017;

 Loc desfăşurare: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

CONSILIERI CNR-CME RESPONSABILI: rof. dr. ing. Niculae Napoleon ANTONESCU, ng. Constantin 
CĂPRARU 

ORGANIZATORI 
 ASOCIAŢIA COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI

 UPG Ploieşti

 OMV Petrom

 ROMGAZ

PARTENERI DE EVENIMENT 
 ANRM
 Ministerul Energiei
 Petroleum Club of Romania
 ROPEPCA

MOTIVAŢIA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI  

 În sistematica de evidenţă a fondului de resurse – rezerve de hidrocarburi, categoria rezerve
recuperabile, reprezintă fracţia descoperită şi creditată cu factori tehnico-economici de exploatare de
uz curent. Cealaltă fracţie din resurse descoperite, rămân în evidenţă ca nerecuperabile.

 În volumul total de resurse descoperite, raportul dintre recuperabile înregistrate ca rezerve şi
nerecuperabile are valori subunitare. Funcţie de caracterele naturale de zăcământ, factorii de
recuperare, înscrişi cu simbol de circulatţe, EOR (Enhanced Oil Recovery) pot varia în limite foarte largi,
dar cu medii de 25 35% pentru ţiţei şi 60 80% pentru gaze.

 Resursele descoperite, amendate cu factorii de recuperare, conduc, în bilanţul total, la volume imense
de hidrocarburi nerecuperabile pentru un anumit stadiu din parcursul exploatării.

 Industria extractivă de petrol şi gaze din România, prin vechimea mare de exploatare a majorităţii
zăcămintelor, este încadrată ca „matură .

 Conceptul EOR este asociat de identificarea şi evaluarea factorilor de obţinere a unor producţii
suplimentare, în fazele postprimare de extracţie.



 EOR, bazat pe studii şi cercetări, în relaţia rocă rezervor – hidrocarburi, oferă soluţii în plan aplicativ
pentru rezolvări de performanţă tehnologică şi economică a recuperării avansate a rezervelor
nerecuperabile, spre recuperabile, exploatabile.

 Resursele descoperite dar nerecuperabile constituie o preocupare continuă a operatorilor pentru
reconversii în rezerve, exploatabile.

OBIECTIVELE EVENIMENTULUI 

1. O privire generală asupra Fondului Naţional de Rezerve, ţiţei şi gaze, al României, cu privire specială la
resursele descoperite, dar remanente Rezervele de contingent.

2. Selectarea unor priorităţi, în spaţiul de cercetare, inovare pentru obiective aplicative de interes.

3. Optimizarea atragerii profitabile, în circuitul de consum, global, regional, local a noi resurse de
hidrocarburi, prin reconversii din nerecuperabile în recuperabile.

SUBIECTE DE INTERES 
1. Preocupări la nivel global în abordarea factorilor de recuperare.

2. Periplul din România al implementării şi dezvoltării de programe aplicative în reconversii de rezerve
nerecuperabile în recuperabile.

3. Scenariul actual al resurselor de gaze neconvenţionale şi convenţionale.

4. Studii şi programe, prezente şi de anticipaţie pentru:

a. Resurse convenţionale
b. Resurse neconventţonale

5. Aspecte juridico-economice în implementarea şi contractarea programelor.

6. Alte subiecte importante / relevante propuse de societăţile / instituţiile invitate.

MODERATORI 

 Reprezentant CNR CME

 Reprezentant OMV Petrom

 Reprezentant ROMGAZ

 Reprezentant UPG Ploieşti

VORBITORI INVITAŢI ŞI TEMATICI SUGERATE / POSIBILE 
1. Reprezentant CNR CME

Provocări în spaţiul de reconversie a rezervelor de hidrocarburi nerecuperabile în recuperabile şi
directivări programatice spre soluţii cu efecte de profitabilitate economică – socială.
Schimbări notabile, posibile, probabile, în miscarea fondului global de resurse de petrol, conversii şi
reconversii între resurse-rezerve.

2. Reprezentant ANRM

Răspândirea spaţială a rezervelor remanente de hidrocarburi, ţiţei şi gaze, pe teritoriul României.
3. Reprezentant OMV Petrom

(1) Un panoramic în trecutul şi prezentul recuperarii post primare a ţiţeiului.

(2) Viabilitatea programelor proiectelor EOR într-un mediu de cotaţii scăzute în preţul ţiţeiului  >>

Scenarii
4. Reprezentant ROMGAZ SA

Situaţia actuală şi perspectivele exploatării gazelor naturale din zăcăminte mature şi noi.
5. Reprezentant SC Prospecţiuni SA

Conceptul seismic 4D în urmărirea evoluţiei dinamice a fluidelor fosile din zăcământ.
6. Reprezentant Schlumberger

Vectori seismici din achiziţii 2D, 3D, chei de procesare în optimizarea identificării şi evaluării de resurse
neconvenţionale din rocile rezervor.



7. Reprezentant Weatherford

Servicii, produse şi tehnologii avansate pentru optimizări în recuperarea rezervelor de hidrocarburi

8. Reprezentant SIPG – Ioan Filipaş

Experiente traite in programe, de studii si proiecte aplicative in reconversia rezervelor din ne in
recuperabile, prin procese termice. Scenariu  Suplac, Videle

9. Reprezentanţi Universitatea Petroşani + Pannonian International & Falcon O&G

Gazul metan din bazinele carbonifere, actual şi perspectivă. Scenariul concesiunea Petroşani.

10. Reprezentanţi Romgaz şi Universitatea Babes Bolyai Cluj

Emanaţiile libere de gaze geogene, între identificare, evaluare, captare, valorificare. Scenariu Sărmăşel.

11. Reprezentanţi Acad. Română  Institutul de Biologie Bucureşti + UPG Ploieşti
În recuperarea terţiară a rezervelor de ţiţei, programul MEOR (Microbian Enhaced Oil Recovery) poate fi
reactivat?

12. Reprezentant Mazarine Energy Romania SRL

Aspecte juridico economice în finanţarea programelor şi contractarea proiectelor de EOR, Performanţa
financiară. Cazul OMV Petrom.

13. Reprezentant Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică  rof. dr. ing. Victor
Mocanu, ecan

14. Reprezentant UPG Ploieşti
EOR Un scenariu critic între calitate şi defecte.

13 30 14 00    Discuţii, oncluzii 

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 



SIEN 2017- Preliminary general program 
     
              1st-4th October 2017 

Bucharest, Romania 
              Intercontinental Hotel  
     

“Nuclear Energy – Safe and Reliable Partner of Our Future” 
SIEN 2017 is organized by the Romanian Association “Nuclear Energy” - AREN in 

partnership with the Romanian Atomic Forum – ROMATOM and with the involvement of Women in 
Nuclear Romania- WiN Ro. The symposium is organized under the auspices of ENS. 

 
PRELIMINARY PROGRAM. MAJOR THEMES  
1st October 2017 Registration-Welcome 
2nd October 2017 

 Registration  
 Opening Ceremony  
 Plenary session 1: Policies and strategies in nuclear energy (Chaired by: AREN and 

Romatom) 
 Plenary Session 2:  New and existing projects proving the benefits of nuclear energy 

(Chaired by: AREN and Romatom) 
 Plenary Session 3:  Safe and sustainable nuclear energy power  (Chaired by: CNCAN and SN 

Nuclearelectrica) 
 Poster Session 1:  Nuclear research & nuclear technology & nuclear safety (Chaired by: 

AREN-YG and UPB) 
 
3rd October 2017  

 Key notes (on the major themes of the day& peer review) 
 Plenary  session 4: Environmental assessment in nuclear energy &Transposition of new 

basic safety standards in radiological protection  (Chaired by: CNCAN and AREN) 
 Plenary session 5: Safe spent fuel and radioactive waste management and 

decommissioning (Chaired by: ANDR and AREN) 
 Plenary session 6: Knowledge transfer challenges &Transparency and stakeholders 

involvement (Chaired by: WiN Romania and AREN) 
 Poster Session 2:  Environmental protection & safe back end fuel cycle (Chaired by: 

AREN-YG and UPB) 
 
3rd October 2017 (in parallel with plenary sessions 4 and 5) 

 Workshop on hot issues paradigm in process-based IMS (Chaired by: SN Nuclearelectrica) 
 
4th October 2017 –Technical visits (on major nuclear sites outside of Bucharest) 

 
AREN is pleased to announce that up to date: 

Hot topic papers were already proposed from: UK, Canada, South Koreea  and Romania. 
Invited presentations will be provided by managers and experts from international and national 
organizations: ENS, FORATOM, IAEA, OECD/NEA (to be confirmed), CNCAN, ANDR, INSP- Ro 
Ministry of Health, Ro Ministry of Environment.   
 

OTHER KEY INFORMATION & COMMUNICATION 
The sent papers will be presented durring the plennary sessions or like posters. The posters will be 
available to participants during the entire day on 2nd OR 3rd Oct.  

 
For registering at an early registration fee and more details, please visit the symposium website: 

http://www.sien.ro 
For more clarifications please contact the AREN organizer: 

Veronica Andrei at vandrei@nuclearelectrica.ro and Elena Serban at: eserban@nuclearelectrica.ro   



SUB EGIDA 

PARLAMENTUL ROM NIEI
Comisia pentru nv m nt, tiin , tineret i sport

Comisia pentru administra ie public  i organizarea teritoriului

Agenda PROIECT 
Smart Governance for Smart Citizens 

Dezvoltarea unui ora  inteligent presupune strategii de colaborare func ionale ntre to i actorii implica i:
administra ii publice centrale i locale, furnizori de servicii c tre cet eni, institu ii centrale cu rol de
reglementare, companii private etc. Stabilirea unui cadru durabil de dezvoltare a ora elor inteligente necesit
integrarea coerent  a initiativelor smart , a parteneriatelor i planurilor de m suri lansate de ministerele
implicate i corelarea acest a cu recomand rile n domeniu ale Comisiei Europene.

ZIUA I 
10 octombrie 2017 

www.smartcitiesofromania.ro 
09:00 09:30 Înregistrarea participanţilor/ Cafea de nt mpinare

09:30 12:00

Smart Governance for Smart 
Citizens Deschiderea conferin ei:

Mesaj adresat participan ilor din partea organizatorilor – Liliana Balici, irector
eneral IT Events Management

Necesitatea unui „Parteneriat National  pentru dezvoltarea urban  inteligent  a Rom niei.
PANEL   

n cadrul sesiunii vor fi dezb tute i analizate cerinele de interoperabilitate ntre actorii implica i activ n
proiectele Smart City, necesitatea unific rii abord rilor insulare  platforme integrate etc. Necesitatea
unui „Parteneriat Na ional  pentru dezvoltarea urban  inteligent  a Rom niei este evident , ne r m ne
doar s  stabilim CINE i CUM va ac iona pentru dezvoltarea acestui cadru extins de colaborare. Vor
participa reprezentan i ai tuturor institu iilor de stat implicate, precum i ai administra iei centrale i
locale  

Moderator 
Invita i:

Comisia European



Ministerul Cercet rii i Inov rii
Ministerul Comunica iilor i pentru Societatea Informațională
Ministerul Dezvolt rii Regionale, Administra iei Publice i Fondurilor Europene
Primăria Municipiului Bucureşti
City Manager Alba-Iulia
City Manager Timi oara
Asociația de Standardizare din România (ASRO)
Firma consultan /avoca i

KEYNOTE SPEAKER: eprezentant ora  uropean – Olanda
ZTE  Main Sponsor
HELINICK – Innovation Sponsor

12:00 12:30 Vizitare expoziție

12:30 13:00 Networking lunch 

13:00 14:30 Moderator:
Prezen ri ematice. Orasele inteligente ale Romaniei. Proiecte i olutii rbane.
Studii de caz. Prezent ri duale Beneficiar & Furnizor

Transferul de cuno tin e i promovarea ini iativelor de succes sunt esen iale pentru crearea
unei mase critice de profesioni ti capabili s  tra spun  conceptul de ora  inteligent n proiecte
concrete. Studiile de caz i exemplele practice ne pot nv a DE CE, CUM i CARE sunt cele mai
relevate experiente „Smart City . Sesiunea va aduce i va dezbate n fa a audien ei, studiile de
caz ale unor municipalit i din Rom nia, pentru care „Smart City  reprezint  o realitate.

TELEKOM ROMANIA, SIEMENS, BOSCH, HUAWEI, HONEYWELL, HIKVISION 
14:30 15:00 Pauz

15:00 16:30
Moderator: 
Prezent ri ematice. Or ele inteligente ale Rom niei. Proiecte i olu ii Urbane.

Studii de caz. Prezent ri duale Beneficiar & Furnizor 

CISCO, KMW, INTRAROM, ERICSSON 
17:00 Business Cocktail & “Smart Cities of Romania Champions Awards” 



ZIUA II 
   11 octombrie 2017 

09:00 09:30 Înregistrarea participanţilor/ cafea de întâmpinare

09:30 11:30 Electromobilitate și conectivitate
Deschiderea Conferin ei

Mesaje adresate participan ilor din partea organizatorilor – Liliana Balici,
irector eneral IT Events Management

PANEL Rolul autorit ilor n promovarea electromobilit ii n Rom nia. Proiecte de
infrastructura pentru vehicule electrice. Surse de finan are.
Pia a autovehiculelor electrice este nc  n faza incipient  n Rom nia, nsa cre te rapid.
Ini iativele de sus inere ale acestui sector  lansate de Comisia European  se reflect  i
n strategiile ministerelor de resort i ale autorit ilor implicate n dezvoltarea

electromobilit ii. n cadrul sesiunii  va fi analizat rolul autorit ilor n promovarea i
sus inerea acestui concept n Rom nia, vor fi identificate surse de finan are i
prezentate proiecte de infrastructur .

Institu ii invitate:
Comisia European
Ministerul Mediului
Ministerul Transportului
Ministerul Energiei
Prim ria Municipiului Bucure ti
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE )
Regia Autonom  Transport Bucure ti (RATB)
Thematic Sponsor

11:30 12:00 Coffee break / Vizitare expoziție

12:00 13:30 PREZENT RI TEMATICE
Moderator 
Topics: 

Strategii de electromobilitate
Sta ii de nc rcare
Vehicule electrice
Aplica ii inteligente n electromobilitate

ZTE, HELINICK, RENAULT, FUJITSU, SWARCO 
13:30 14:00 Lunch and Networking 

14:00 16:00 Dezbatere achizi ii publice n proiectele smart city
Institu ii invitate :

Banca European  pentru Reconstruc i  i Dezvoltare (BERD)
Banca European  pentru Investi ii (BEI)
Asocia ia Municipiilor din Rom nia (AMR)
Asocia ia Ora elor din Rom nia (AOR)
Agen ia Na ional  pentru Achizi ii Publice
Asocia ia Na ional  a Informaticienilor din Administra ia Public
City Manager Alba-Iulia
City Manage  Timi oara

Prim rii invitate:
- Bucure ti, Primaria sector 1,2,3,4,5,6
- Alba Iulia, Brasov, Buz u, Cluj, Craiova, Constan a, Sibiu, Timi oara, Suceava/Ia i

Ziua I & II   Smart Cities of Romania EXPO 



FFOOUUNNDDEERRSS
Tudor AMBROS - R. Moldova
Lorin CANTEMIR - Romania
Aurel CÂMPEANU - Romania
Petru TODOS - R. Moldova

HHOONNOORRAARRYY CCHHAAIIRRSS
Marinel TEMNEANU, Ia - Romania

- R. Moldova
Marian CIONTU, Craiova - Romania 

PPRROOGGRRAAMM CCOOMMMMIITTTTEEEE
CChhaaiirrss

- România
Ion SOBOR, - R. Moldova
Adrian DRIGHICIU, Craiova - Romania

MMeemmbbeerrss
Maricel ADAM - Romania
Valentin ARION - R.Moldova
Vladimir BERZAN - R.Moldova
Iulian BIROU - Romania
Alexandru BITOLEANU – Romania
Radu BOJOI - Italy
Maria BROJBOIU - Romania
Dagmar CAGANOVA - Slovakia
Andrei CHICIUC - R. Moldova
Mihail CHIORSAC - R. Moldova
Sorin DEACONU - Romania

- Romania
- Romania

Nicolae GOLOVANOV - Romania
Adrian GRAUR - Romania
Mikuláš HUBA - Slovakia
Mihai IORDACHE - Romania
Roman KAMNIK - Slovenia
Nikolay MADJAROV - Bulgaria
Lucian MANDACHE - Romania
Gheorghe MANOLEA - Romania
Corneliu MARINESCU - Romania
Dan MIHAI - Romania
Viktor MILARDIC - Croatia
Alexandru MOREGA - Romania
Nazih MOUBAYED - Lebanon

- Romania
Florin MUNTEANU - Romania
Radu MUNTEANU - Romania

- Romania
Rachid OUTBIB - France
Sorin PAVEL - Romania
Radu PENTIUC - Romania
Victor PETRUSHIN - Ukrain
Ion PIROI - Romania
Claudia POPESCU - Romania
Mihaela POPESCU - Romania
Mihai O. POPESCU - Romania
Francisco RESTIVO - Portugal
Raphael ROMARY - France

- Romania
Alecsandru SIMION - Romania
Ion STRATAN - R. Moldova
Jana SUJANOVA – Slovakia

- R. Moldova
Ion VLAD - Romania
Ivan YATCHEV – Bulgaria

OORRGGAANNIIZZEERRSS PPAARRTTNNEERRSS

AAIIMM OOFF TTHHEE CCOONNFFEERREENNCCEE
Started like a pan-Romanian forum, the conference has grown and reached the 11th edition attracting many 
specialists from different countries. The aim of the conference is to provide an opportunity for academics, 
practitioners and researchers to debates new achievements or concepts, approaches and innovative 
practices within the continuously progressing world of electromechanical and power systems.

TTOOPPIICCSS
• Automation, Robots and Mechatronics
• Electrical Apparatus
• Electrical Machines
• Electrical Traction and Automotive Equipment
• Electromagnetic Field and Electrical Circuits
• Engineering Education and Evocations
• Industry Applications

• Management and entrepreneurship
• Materials, Eco-design and Electro-ecology
• Metrology and Measurement Systems
• Power Electronics and Drives
• Reliability and Diagnosis
• Efficiency Energy and Renewable Resources
• Power Generation, Transport and Distribution 

IIMMPPOORRTTAANNTT DDAATTEESS
• 01 June, 2017 – submission of an extended abstract
• 03 July, 2017 – full paper submission date
• 17 July, 2017 – notification of acceptance  
• 03 September 2017 – submission of full papers & early registration payment

PPAARRTTIICCIIPPAATTIINNGG IINN TTHHEE CCOONNFFEERREENNCCEE
• Official languages of the symposium: English; 
• Submitted papers must be original work with no substantially overlap with papers that have been 

published or that are simultaneously submitted to a journal or conference with proceedings.
• All submissions (initial and final) must be made on-line. Paper submission details and the author kit are 

available on conference website. Accepted papers will be published in a dedicated IEEE proceedings.
• All papers must be presented either in oral session or in poster session, otherwise won’t be published in 

IEEE Xplore database (Conference Record #41311). Pay to publish is not allowed in IEEE.
• Extended versions of selected presented papers will be invited to be published in special issues of The 

Bulletin of the Polytechnic Institute of Iassy or Annals of the University of Craiova 

OOTTHHEERR AACCTTIIVVIITTIIEESS
• Following the participants proposals, several workshops and seminars will be organized 
• A parallel special student session, with the same topics
• -cellars (extra fee)

CCOONNFFEERREENNCCEE SSEECCRREETTAARRIIAATT
-

Tel: +40-232-701235, E-mail: sielmen@tuiasi.ro, lukake@tuiasi.ro

WWEEBB SSIITTEE
http://www.sielmen.tuiasi.ro/2017/

CCOONNFFEERREENNCCEE CCHHAAIIRRSS
Dorin D. Lucache - Tel: +40-232-701235,  E-mail: dorin.lucache@tuiasi.ro 

- Tel: +373-22- 237619, E-mail: ilie.nuca@ie.utm.md
Craiova: Sergiu Ivanov  - Tel: +40-251-436447, E-mail: sergiu.ivanov@ie.ucv.ro

 
ROMANIA SECTION 
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25 - 26 October 2017
Bucharest, Romania

www.globuc.com/blackseaoilgas

BLACK SEA 
OIL AND GAS

UNLOCKING THE POTENTIAL OF THE BLACK SEA THROUGH
EXPLORATION AND INFRASTRUCTURE PROJECTS

Bronze SponsorsSession Sponsor

OrganiserExhibitors
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REGULAMENT PRIVIND PREMIILE ACORDATE DE 
COMISIA DE ENERGIE REGENERABILĂ A SECȚIEI 
DE ȘTIINȚE TEHNICE DIN CADRUL ACADEMIEI 
ROMÂNE ȘI COMITETUL NAȚIONAL ROMÂN AL 
CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI
I. Premiile Mircea Dimitrie 
Cazacu pentru cea mai 
bună teză de doctorat 
în domeniul Surselor 
Regenerabile de Energie

1. Condiții de participare
a) Califi cativul obținut pentru 

teza de doctorat (susținută în ultimii 
trei ani, față de data candidatu-
rii) trebuie să fi e „Excelent“ sau 
„Foarte Bine“; 

b) Numărul de lucrări pu-
blicate în reviste internaționa-
le indexate Clarivate Analytics 
(fostă ISI-Thomson) sau BDI, 
în timpul stagiului de doctorat, 
să fi e de minimum 5; 

c) Numărul de lucrări publi-
cate sau prezentate la conferin-
țe internaționale în calitate de 
prim autor, să fi e de minimum 3; 

d) Numărul de proiecte de cerce-
tare naționale / internaționale la care 
a participat să fi e de minimum 3;

e) Pentru obținerea Premiului I, 
trebuie ca în lista de lucrări a candi-
datului să existe cel puțin o lucrare 
într-o revistă din categoria Q1, con-
form clasifi cării Clarivate Analytics 
(fostă ISI-Thomson).

2. Conținutul dosarului 
de candidatură
Candidații pentru aceste premii 

trebuie să trimită un dosar cuprin-
zând următoarele documente:  

a) Curriculum Vitae; 
b) Memoriu de activitate; 
c) Lista de lucrări publicate în 

reviste internaționale – indexa-
te Clarivate Analytics (fostă ISI-
Thomson) sau BDI –, respectiv pre-
zentate la conferințe internaționale și 
naționale (publicate în proceedings); 

d) Lista de proiecte de cercetare 
naționale și internaționale; 

e) Scrisoare de apreciere din 
partea conducătorului de doctorat/
coordonatorului științifi c; 

f) Copie după cartea de identita-
te a candidatului; 

g) Copie după teza de doctorat a 
candidatului; 

h) Scrisori de recomandare din 
partea unor companii sau organiza-
ții care au aplicat sau sunt interesa-
te de aplicarea rezultatelor cercetă-
rilor realizate (opțional); 

i) Scrisori de recomandare din 
partea unor asociații profesionale 
cu activități în domeniile Energie și 
Mediu (opțional).

3. Organizarea concursului
– Dosarul de candidatură, cu 

mențiunea „Pentru premiile Mircea 
Dimitrie Cazacu”, se va trimite, în 
format electronic, concomitent, la 
Comisia de Energie Regenerabilă 
a Secției de Științe Tehnice din 
cadrul Academiei Române (CER-
SST-AR) și la Comitetul Național 
Român al Consiliului Mondial al 
Energiei (CNR –CME) pe adrese-
le e-mail: lfara@renerg.pub.ro 
(pentru CER-SST-AR) și ghbalan@
cnr-cme.ro (pentru CNR-CME) 
pană la data de 31 octombrie, 
anul curent. 

Dosarele de candidatură pri-
mite după această dată nu vor fi  
luate în considerare. 

– Evaluarea dosarelor de can-
didatură se va face de către o co-
misie mixtă, alcătuită din reprezen-
tanții CER-SST-AR și CNR-CME, care 
va stabili modalitatea de acordare 

a punctajelor pe criterii și pe to-
tal, în vederea clasifi cării candida-
ților. Conducerea Secției de Științe 
Tehnice a Academiei Române și 
Consiliul Director CNR-CME vor 
aproba componența comisiei mixte 
și procedura de evaluare. 

– Perioada de evaluare va avea 
loc în intervalul 1 noiembrie – 15 

decembrie anul curent.
– După evaluarea dosarelor 

de candidatură, comisia va înainta 
Conducerii CER-SST-AR și Consiliului 
Director al CNR-CME propunerile de 
clasifi care a candidaților. 

– Sursele de fi nanțare pentru pre-
miere vor fi  identifi cate de CNR – CME.

4. Premiile 
– Se vor acorda trei premii și 

anume:
Premiul I  – 1000 euro 
 + plachetă + diplomă
Premiul II  – 400 euro 
 + diplomă
Premiul III – 200 euro 
 + diplomă
– Decernarea premiilor se va 

face anual, în luna ianuarie, cu oca-
zia Adunării Generale a CNR-CME, la 
sediul din București.

5. Diseminarea informațiilor
Diseminarea se va realiza 

prin: Buletinul lunar al CNR-CME 
„Mesagerul Energetic”; Baza de 
adrese e-mail a CNR-CME; pagina 
de internet a CER-SST-AR.

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

Comitetul Național Român
al Consiliului Mondial al Energiei

Academia Română
Comisia de Energie Regenerabilă

a Secției de Științe Tehnice
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Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

II. Premiile Candida 
Oancea pentru un tânăr 
cercetător cu rezultate 
deosebite în domeniul 
utilizării Surselor 
Regenerabile de Energie

1. Condiții de participare 
a) Candidatul să fi e cetățean ro-

mân, cu vârstă de până la 35 de ani; 
b) Să fi  participat la realizarea 

instalațiilor experimentale de valo-
rifi care a Surselor Regenerabile de 
Energie; 

c) Numărul de proiecte de cerce-
tare naționale / internaționale la care 
a participat să fi e de minimum 5; 

d) Să fi  efectuat un stagiu de 
cercetare de minimum o lună la o 
companie românească cu realizări 
remarcabile în domeniul Surselor 
Regenerabile de Energie sau într-un 
institut de cercetare de prestigiu din 
țară sau străinătate;

e) Pentru obținerea Premiilor I 
sau II candidatul trebuie să aibă ti-
tlul de doctor;

f) Pentru obținerea Premiului I 
trebuie ca în lista de lucrări a candi-
datului să existe cel puțin o lucrare 
într-o revistă din categoria Q1, con-
form clasifi cării Clarivate Analytics 
(fostă ISI-Thomson).

2. Conținutul dosarului 
de candidatură
Candidații pentru aceste premii 

trebuie să trimită un dosar cuprin-
zând următoarele documente:  

a) Curriculum Vitae;  
b) Memoriu de activitate, inclu-

zând lista de lucrări de cercetare 
publicate; 

c) Lista de lucrări publicate în 
reviste internaționale – indexa-
te Clarivate Analytics (fostă ISI-
Thomson) sau BDI –, respectiv 
prezentate la conferințe internațio-
nale și naționale (publicate în pro-
ceedings); 

d) Lista de proiecte de cercetare 
naționale și internaționale; 

e) Copie după cartea de identi-
tate a candidatului; 

f) Scrisori de apreciere din par-
tea unor companii sau organizații 
care au aplicat sau sunt interesate 
de aplicarea rezultatelor cercetărilor 
realizate (opțional); 

g) Scrisori de recomandare din 
partea unor asociații profesionale 
cu activități în domeniile Energie și 
Mediu (opțional). 

  
3. Organizarea concursului
– Dosarul de candidatură, 

cu mențiunea „Pentru premiile 
Candida Oancea”, se va trimite, în 
format electronic, concomitent, la 
Comisia de Energie Regenerabilă a 
Secției de Științe Tehnice din cadrul 
Academiei Române (CER-SST-AR) 
și la Comitetul Național Român al 
Consiliului Mondial al Energiei (CNR 
–CME) pe adresele e-mail: lfara@
renerg.pub.ro (pentru CER-SST-
AR) și ghbalan@cnr-cme.ro (pentru 
CNR-CME) până la data de 31 mar-
tie anul curent. 

Candidaturile primite după 
această dată nu vor fi  luate în 
considerare.

– Evaluarea dosarelor de candi-
datură se va face de către comisia 
mixtă, alcătuită din reprezentan-
ții CER-SST-AR și CNR-CME, care 
va stabili modalitatea de acordare 
a punctajelor pe criterii și pe to-
tal, în vederea clasifi cării candida-
ților. Conducerea Secției de Științe 
Tehnice a Academiei Române și 
Consiliului Director al CNR-CME vor 
aproba componența comisiei mixte 
și procedura de evaluare. 

– Perioada de evaluare va avea 
loc în intervalul 1 aprilie – 15 mai 
anul curent 

– După evaluarea dosarelor de 
candidatură, comisia mixtă va în-
ainta Conducerii CER-SST-AR și 
Consiliului Director CNR-CME pro-
punerile de clasifi care a candidaților. 

– Sursele de fi nanțare pentru pre-
miere vor fi  identifi cate de CNR – CME.

4. Premiile 
– Se vor acorda trei premii și 

anume:
Premiul I - 1200 euro + plache-

tă + diplomă
Premiul II - 500 euro + diplomă
Premiul III - 300 euro + diplomă
– Decernarea premiilor se va 

face anual, în luna iunie, (o dată la 
doi ani) cu ocazia Forumului FOREN, 
organizat de CNR-CME.

5. Diseminarea informațiilor
Diseminarea se va realiza 

prin: Buletinul lunar al CNR-CME 
„Mesagerul Energetic“; Baza de 
adrese e-mail a CNR-CME; pagina 
web a CER-SST-AR. 

Comisia de Elaborare a Regulamentului

CER-SST-AR CNR – CME
Președinte: prof. dr. Laurențiu Fara Director general executiv: dr. ing. Gheorghe Bălan
Inițiator: prof. dr. Nicolae Olariu Consilier:  ing. dipl. Ovidiu Țuțuianu
Coordonator din partea SST-AR: 
prof. dr. Viorel Bădescu (mc al AR) 

Consilier:  dr. ing. Vasile Rugină

20 iunie 2017
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Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

În ziua de 19 iulie 2017, la Institu-
tul de Energetică al Academiei de Ști-
ințe a Moldovei, instituție academică 
ce are o îndelungată colaborare și re-
lații deosebit de calde cu CNR – CME, 
au fost prezentate lucrările Seminaru-
lui științifi c „Aspecte inovatoare de 
dezvoltare ale sectorului energetic 
din Republica Moldova“, seminar 
dedicat omagierii domnului acade-
mician Vitalie Postolati, la împlinirea 
a 80 de ani de viață.

Domnul academician Vitalie 
Postolati este binecunoscut ca 
om de știință, ca eminent speci-
alist în domeniul energetic, fi ind 
puternic atașat ideilor Consiliu-
lui Mondial al Energiei privind 
dezvoltarea sectorului ener-
getic, astfel încât să fi e asigu-
rate sustenabilitatea, accep-
tabilitatea și disponibilitatea 
pentru utilizatori. Preocupările 
domniei sale privind creșterea 
nivelului de inteligență al sis-
temelor de energie, în special 
prin realizarea liniilor compac-
te și a sistemelor de comandă 
și control, au condus la lucrări 
bine cunoscute și apreciate de 
specialiștii în domeniu.

Ca fost director al Institutului 
de Energetică al Academiei și actual 
conducător al Laboratorului de Linii 
Dirijate, domnul academician Vitalie 
Postolati s-a remarcat ca un pasio-
nat cercetător în domeniul rețelelor 
electrice „inteligente“, proiectate și 
construite pentru a ocupa un spațiu 
cât mai mic, cu fi abilitate ridicată și 
pentru a fi  ușor controlate.

Lucrările seminarului științifi c au 
fost moderate de actualul director 
general al Institutului de Energeti-
că, domnul dr. ing. Mihai Târșu, care 
a mulțumit participanților și a invi-
tat la cuvânt pe domnul academici-
an Tighineanu I. M., vicepreședinte 
al Academiei de Științe a Moldovei. 
A fost subliniată vasta activitate în 
domeniul energetic a domnului aca-
demician Vitalie Postolati, imensa 
sa contribuție la rezolvarea pro-
blemelor energetice din zonă și la 
pregătirea cadrelor necesare pentru 
abordarea și rezolvarea, la un nivel 
științifi c ridicat, utilizând mijloace 
moderne de investigare și prelucra-

re a datelor, a complexelor provo-
cări actuale ale sectorului.

În partea a doua a seminarului, 
un mare număr de reprezentanți ai 
mediului academic, ai mediului in-
dustrial și ai organismelor guver-
namentale au adus un cald omagiu 
celui care a condus domeniul cerce-
tării în sectorul energetic și care, și 
la ora actuală, are o prezență activă 
în energetica Republicii Moldova.

Deosebit de apreciat a fost mesa-
jul transmis de prof. univ. dr. ing. Nico-
lae Golovanov, în numele CNR – CME, 
care a adresat domnului academi-
cian Vitalie Postolati cele mai cal-
de urări de LA MULȚI ANI și multă 
sănătate, cu ocazia împlinirii celor 
80 ani de viață și a celor mulți ani 
în care a avut un rol important în 
abordarea și rezolvarea probleme-
lor complexe ale energeticii Repu-
blicii Moldova. În 
numele Asocia-
ției CNR – CME, 
reprezentantu l 
Consiliului Direc-
tor a transmis 
urarea ca acade-
micianul Vitalie 
Postolati să fi e, 
în continuare, o 
prezență activă 
în găsirea celor 
mai bune soluții 
la problemele din 
sectorul energetic 
apărute în ultimii 
ani în toate țările 

lumii, și în special în Republica Mol-
dova, și să poată ca, încă mulți ani, 
să-i pregătească pe cei mai tineri 
pentru viitoarele rețele inteligente 
(smart grid). 

Cu deosebit respect, din partea 
CNR – CME i-a fost transmisă dom-
nului academician o diplomă de ex-
celență, în semn de recunoaștere a 
contribuției domniei sale la dezvol-
tarea științei tehnice și în special a 

energeticii. 
În partea fi nală a manifestării, 

domnul academician a prezentat 
o serie de contribuții ale domniei 
sale și ale colectivului din Labora-
torul de Linii Dirijate la rezolvarea 
unor probleme actuale și de viitor 
ale Republicii Moldova.

Prin prezența unui mare nu-
măr de specialiști energeticieni 
din Republica Moldova, dar și din 
alte țări, manifestarea a oferit po-
sibilitatea omagierii unui repre-
zentant de frunte al energeticii 
Republicii Moldova și a cunoașterii 
problemelor complexe cu care se 
confruntă sistemele energetice 
în general și în special sistemul 
energetic al Republicii Moldova.

CNR-CME îi urează domnului 
academician Vitalie Postolati LA 
MULȚI ANI, multă sănătate și să 
avem ocazia ca încă mulți ani să ne 
bucure cu prezența la întâlnirile din 
România și de la Chișinău, în cadrul 
activităților comune. 

Secretariatul executiv
al CNR – CME

Domnul academician Vitalie Postolati, la 80 ani

Academia de Ştiinţe
a Moldovei
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A ieșit de sub tipar volumul 
intitulat „Formarea specialiștilor 
sistemului energiei electrice și 
energiei termice”. Această carte face 
parte din ciclul „Tezaurul energeticii 
- o istorie trăită a sistemului 
energiei electrice și energiei termice 
din România”. 

„Tezaurul energeticii“ este re-
zultatul efortului de echipă al unor 
specialiști energeticieni care și-au 

propus să lase moștenire mărturii 
scrise despre realizările din siste-
mul energiei electrice și termice din 
țara noastră și despre oamenii care 
le-au înfăptuit. Aceste mărturii sunt 
cuprinse în paginile a opt volume, 
precum și în realizarea conținutului 
unei biblioteci de documente, ima-
gini statice și audio-video, numită 
„Bibiloteca energeticii”. Se cuvine 
să lămurim prezența cuvintelor „te-
zaur” și „trăită” care sunt cuprinse 
în denumirea completă a „Tezaurului 
energeticii”. Oamenii energeticieni, 
care au gândit, construit, dezvol-
tat, modernizat și au asigurat buna 

funcționare a instalațiilor de produ-
cere, transport și distribuție a ener-
giei electrice şi energiei termice, 
sunt „comoara” energeticii româ-
nești. Au fost formați de dascălii lor 
în diverse trepte de pregătire profe-
sională și și-au dovedit competența 
și dăruirea  prin realizările care au 
contribuit esențial la creșterea stan-
dardului de civilizație și dezvoltare 
economică a României pentru că 
au făcut posibilă utilizarea energiei 
electrice și energiei termice. Acești 
oameni sunt valori profesionale și 
morale ale energeticii noastre, de-
venind pentru noi modele, pentru că 

Noutati editorialeNoutati editorialeˇ
‚

Recent a văzut lumina tiparului, 
la Editura Favorit, și se afl ă încă în 
librării, lucrarea profesorului dr. ing. 
Nicolae Vasile „SISTEMISMUL“, pur-
tând subtitlul „De la Școala peripa-
tetică la Globalizare“.

Cartea, pornind de 
la „Dialogul ca metodă 
fi losofi că” și trecând 
prin forma primordială 
de binarism „bine-rău“, 
prilejuiește autorului să 
ajungă la defi nirea enti-
tăților contrare. Dacă în 
aprecierea preocupări-
lor lui Socrate („... sco-
pul clasei politice tre-
buie să fi e asigurarea 
fericirii poporului...“), 
profesorul Nicolae Vasi-
le are perfectă drepta-
te, în schimb afi rmația 
„Evident că politicieni-
lor nu le-a plăcut ideea 
conștientizării maselor 
...“, cred că ar trebui tratată cu mai 
multă discreție. Există forme socia-
le în care politicul este interesat în 
educarea și în conștientizarea mase-
lor, urmărind ca prin educare să se 

asigure suportul muncii califi cate în 
scop social, iar conștientizarea să fi e 
subjugată dirijismului bine controlat, 
cu care să se asigure permanentiza-
rea „conștientă“ a sistemului. Acest 

model conduce fi nal-
mente către o autocra-
ție sau, în cel mai bun 
caz, către o democrație 
controlată. Oricum ar 
evolua, nu trebuie tre-
cut peste acest posibil 
model, care contravine 
și/sau nu concepțiilor 
socratiene asupra căru-
ia se apleacă, dacă am 
înțeles eu bine, autorul 
„SISTEMISMUL“-ui.

Recurgerea prea 
des la dumnezeire ris-
că să alunece spre un 
involuntar prozelitism, 
deși, în ce mă priveș-
te, nu pot fi  întru totul 
de acord cu cele ce se 

afi rmă în „motto“-ul original: „Uni-
versul este ciclic, omul la fel, dar 
Dumnezeu ne vrea exponențiali“. 
Dacă în ceea ce privește ciclicitatea 
obiectivă a Universului și, pe cale 

de consecință, și a omului, nu avem 
motive de a ne pune alt fel de în-
trebări, în ce privește dorința Cuiva, 
fi e chiar și a lui Dumnezeu, de a ne 
vedea exponențiali, aceasta nu este 
decât o supoziție subiectivă.

Lucrarea, de numai aproximativ 
o sută de pagini,  prezintă o nouă 
viziune a raportului dintre religie, 
logică și fi losofi e, evoluția raportu-
lui dintre ele și considerații despre 
transcedentalismul sistemic. Auto-
rul pătrunde în relația sistemismului 
cu alte modele fi losofi ce, vorbește 
despre elemente de sistemism în 
istoria neamului românesc și în cu-
noașterea universală. Cartea se în-
cheie cu un excelent capitol de afo-
risme și vorbe de duh originale.

Deși în format mic, cartea „SIS-
TEMISMUL“ a lui Nicolae Vasile este 
o adevărată comoară, ce nu trebuie 
ocolită sau necitită şi nici nu trebuie 
să lipsească din biblioteca persona-
lă a oricărui om titrat, cu preocu-
pări de cunoaștere și nu doar de 
acumulare de diplome... 

Ing. Victor Vernescu, 
consilier al CNR – CME

„SISTEMISMUL – De la școala peripatetică 
la globalizare“, autor Nicolae Vasile
Editura Favorit, Bucureşti, 2017, ISBN 978-606-8804-15-6, 103 pag.   

 „Formarea specialiștilor sistemului energiei electrice și termice 
din România“, coordonator general dr. ing. Zonel H. Vasiliu 
Editura AGIR, Bucureşti, 2017, Seria „Tezaurul energeticii“, 20,5×26,5 cm,
legată, ISBN 978-973-720-680-0, 706 pag., 130 lei

Motto:
„Luminează-te și vei fi ”. 
                (C. A. Rosetti)
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Noutati editorialeNoutati editorialeˇ
‚

toți avem nevoie de modele. Realiză-
rile lor, din punct de vedere al com-
plexității și al arealului de amplasare, 
au evoluat odată cu nevoile energe-
tice ale țării și perfecționările funcți-
onale ale tehnologiilor și ale echipa-
mentelor de care a fost nevoie. Des-
pre aceste evoluții sunt scrise lucrări 
care se găsesc în conținutul volume-
lor „Tezaurului energeticii”. Atributul 
de „trăită” se datorează 
faptului că toți autorii lucră-
rilor au scris numai despre 
oamenii sistemului  pe care 
i-au cunoscut direct, au fost 
formați de ei sau au lucrat 
ori colaborat cu ei, despre 
unii scriind însă după o cer-
cetare atentă. De aseme-
nea, autorii au participat 
nemijlocit la materializa-
rea obiectivelor energetice, 
„trăind” fi ecare stare, impli-
cându-se ca executanți sau 
coordonatori. Mulți dintre 
ei nu sunt „meșteri” con-
sacrați ai cuvântului, dar, 
cu priceperea lor, au avut 
ceva de scris despre cum a 
început și s-a dezvoltat do-
meniul energetic căruia i-au 
dedicat întreaga pricepere 
și abnegație. Sunt activi, 
chiar dacă unii au devenit 
de mult pensionari. Alții 
însă au plecat dintre noi.

Unele realizări energe-
tice au fost înlocuite cu al-
tele și, fi zic, nu mai sunt, 
iar altele dăinuie de decenii, 
trecând prin etape de dez-
voltare și de modernizare. 
Energeticienii și înfăptuirile lor sunt 
păstrate ca „tezaur” al energeticii și 
constituie gestul generației noastre 
de admirație, respect și recunoștință 
pentru înaintași, dar și pentru cei de 
azi. Echipa care a trudit, din martie 
anul 2009, la ceea ce s-a strâns în 
„Tezaurul energeticii”, s-a mărit în 
timp, de la câteva persoane la înce-
put la peste o sută de specialiști în 
prezent. Munca lor este absolut vo-
luntară, plătite fi ind doar activitățile 
de tehnoredactare, editare și tipări-
re, pentru acestea mulțumind spon-
sorilor noștri. În componența echipei 
sunt cadre didactice, specialiști din 
institutele de cercetare/proiectare  
energetică, constructori de obiecti-
ve energeice și cei care răspund de 
exploatarea acestora, precum și cei 
care au în responsabilitate conduce-

rea operativă a sistemului energetic.
„Tezaurul energeticii” îl conside-

răm, cu modestie, un act de cultu-
ră, alăturându-se și altor valoroase 
lucrări apărute până acum, toate 
contribuind la cunoașterea și înțele-
gerea evoluției istorice a sistemului 
energiei electrice și energiei ter-
mice. Credem că rezultatul muncii 
echipei noastre poate fi  de folos ge-

nerației de viitori energeticieni pen-
tru că nu poți construi viitorul fără 
a cunoaște și înțelege trecutul, dar 
momentele din istoria energeticii 
pot fi  de interes și pentru alte seg-
mente de cititori. 

Vorbeam mai sus despre opt vo-
lume; în continuare vă prezentăm 
doar titlurile, tematica fi ecăruia pu-
tând da o trimitere, cu un caracter 
general, la elementele de continut 
ale acestora:

- Principalele asociații profesio-
nale inginerești din domeniul en er-
giei electrice și termice.

- Conducerea, organizarea și 
evoluția sistemului energiei electri-
ce și energiei termice.

- Formarea specialiștilor siste-
mului energiei electrice și energiei 
termice.

- Concepția și realizarea siste-
mului energiei electrice și energiei 
termice.

- Sursele energetice ale siste-
mului energiei electrice și energiei 
termice.

- Producerea “curată” a energiei 
electrice și energiei termice.

- Funcționarea sistemului ener-
giei electrice și energiei termi-

ce, rețelele electrice 
și    conducerea  ope-
rativă.

- Cu și despre per-
sonalități ale sistemu-
lui energiei electrice și 
energiei termice.

*
Volumul „Forma-

rea specialiștilor sis-
temului energiei elec-
trice și energiei termi-
ce” este dedicat  pro-
fesorilor care au for-
mat acești specialiști, 
dedicându-și mulți ani 
din viață elevilor/ stu-
denților, muncind din 
greu pentru un viitor 
mai bun, luminos.

În cuprinsul său 
se găsesc prezen-
tările unităților de 
învățământ din 
țară care formează 
viitorii specialiști ce 
vor lucra în sistemul 
energetic național – 
de la cercetători și 
proiectanți până la 
personalul operativ al 
obiectivelor energe-

tice, dar și în industria construc-
toare de echipamente energetice. 
Paginile volumului cuprind portre-
tizări ale personalităților didactice, 
dar și mărturii și gânduri despre 
ce a însemnat școala energetică 
românească pentru unii dintre ab-
solvenții ei.

„Tezaurul energeticii” apare sub 
patronajul „Asociației Generale a In-
ginerilor din România” (AGIR), fi e-
care volum având pregătirea fi nală, 
înaintea tipăririi, prin grija tehnore-
dactării editurii AGIR. Acest volum 
este al doilea apărut, din ciclul celor 
opt menționate; celelalte șase sunt 
pregătite pentru a parcurge drumul 
către rafturile librăriilor. 

Dr. ing. Zonel H. Vasiliu, 
consilier al CNR – CME
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16 iunie 2009

Hotarul dintre  bun și rău, atât 
de căutat 
E foarte adeseori  nu simplu de 
afl at!
Răzorul între cele două ale lumii 
stări
Misterios se-ascunde-n mulțime 
de confuzii
Ies la iveală înșelătoare  serbede 
iluzii
Nebănuit e între ele prăpăstios 
n hău
Atunci când treci din greu 
în disperări!

Acolo unde Domnul a pus cu drag 
din plin valoare
La fi ecare pas pe marginea 
de drum răsare-o fl oare
Blândețea zilelor senine 
petrecute-n strădanie și muncă
E în acele locuri productivă cum e 
pământu-n luncă
Râzând în față spaimei născută 
din tristețe și durere
Trăiești în fi ecare clipă, 
pentru oameni, cu plăcere! 

14 iulie 2008

Lumina  si limpezimea senine din 
priviri
Intorc din sufl et mii de mulțumiri
Atunci când cineva îți spune-ncet 
discret
Nu am cuvinte să exprim concret
A ta noblețe mi-a adus prin sprijin 
împliniri!

 Pe buze înfl orește  un zâmbet și în 
minte-un dor
 Urcușul vieții pare parcă  mai lin și 
mai ușor
 Respiri adânc și te înclini cu 
demnitate și solemn
 In fața celui ce ți-a dat un franc și 
sincer semn
Aduce-n dar doar prețuire, respect, 
speranță-n viitor!

July 14th 2008

Life isn’t just a simple being happy 
exercise
Is more than that is sometimes 

very painful even hard
Always it does provide 
another living size
New  feelings and emotion 
be prepared to discard
Along your journey aiming 
to the paradise!

Flowers and colors make 
everything more soft and 
nice 
Leaves  falling from the 
trees reminds the end
Once we can smile, forgive 
and being smart and wise
A reason, to go on without 
anything to pretend,
Remains protected as a 
secret and precious last 
resort 
Enabling our minds to 
dream, to fi nd the faith and 
hope
And the wonderful devotion for 
love and trust in the best friend!   

 
15 August 2008

Menite sunt eforturile noastre 
A lumii față să o  schimbe-n bine 
Râd fericite fl orile în glastre 
In zilele frumoase și senine 
Născute din neant  sub faste  
astre!

Știința de-a trăi curat cinstit, ca o 
regină,
Te-nobilează meritat cu drepturi  
princiare
Ele girează tot  triumful ce-o să 
vină
Făcând din zbucium perle de 
valoare
Așa cum fl acăra-n cuptor dogoritor
Nebănuit transformă minereul în 
aur lucitor!

14 August 2008

Din daruri multe, daruri noi apar,
O lume-mbogățită, cu forța fi inței 
tale
Iluminează-n jur ca un puternic far
Nebănuită este minunea din petale
A fl orii efemere, adusă drept 
ofrandă în altar!

Iubită ești de cei din jur cu drag
La ceas de seară  tainic și senin
In fi ecare zi zâmbind un chip în 
prag
Și-aduce tot prinosul sufl etului plin
Intreg să ți-l închine ca pe un 
giuvaer
Urcușul lui în timp te-nalță-n slăvi 
până la cer!

14 august 2008 (2)
                                     
Frumoasă și bogată viața noastră 
este
La fi ecare pas ne spune și-o 
poveste
O lume toată-ncape adesea într-o 
clipă
Rămâne în fi nal bătaia de aripă
In zborul păsării spre-naltul vis 
Cu ea tot ceru-n față s-a deschis
Avântului spre profunzime spre 
concis!

Călătorind prin timp spre-nțelepciune
În minte noi păstrăm doar fapte 
bune
Rostul dorit e să ajuți, să izbutești 
la greu
La bine să te bucuri să prețuiești mereu
Al omenirii dar, cunoașterii să-i 
dăm cuvânt
Nemărginirea toată s-o stăpânim 
prin gând!

Acrostihuri de vară
Dr. ing. Gheorghe Indre, consilier al CNR-CME  

Preocupari si pasiuni extraprofesionale Preocupari si pasiuni extraprofesionale ˇ
‚

Portrete de energeticieni Dr. ing. Gheorghe Indre
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S-a stins lumina zilei pământe-
ne și peste un alt corifeu al gene-
rațiilor vechi de pionieri ai energe-
ticii românești, venerabilul Costin 
Rucăreanu.

Născut la 29.03.1922 la Ga-
laţi, Costin Rucăreanu a absolvit 
Școala Politehnică din București, 
Facultatea de Electromecanică, Sec-
ția Electrotehnică, în anul 1945. În 
același an, după un scurt stagiu la 
Uzinele Malaxa din București, a fost 
angajat la Societatea Electrica din 
Câmpina care, în acea vreme, depin-
dea de societatea petrolieră Concor-
dia, societate care în 1950 a devenit 
IRE Câmpina. A lucrat acolo până în 
anul 1952, la serviciul de rețele. În 
perioada respectivă, inginerii de re-
țele se ocupau atât de exploatarea 
acestora, dar și de proiectare și de 
construcții-montaj. Dintre lucrările 
mai importante la care a participat, 
putem menționa: LEA 60 kV Ur-
lați-Buzău pe stâlpi portal din lemn 
(proiectare și conducerea execuției); 
LEA 25 kV Buzău-Berca; trecerea la 
110 kV a LEA de 60 kV dublu circu-
it Florești-Ploiești la care s-au făcut 
modifi cări la stâlpi (prelungiri de tra-
verse etc) la un circuit  cu cel de al 
doilea circuit sub tensiune, fără să se 
înregistreze niciun accident.

În continuare a lucrat la: ISPE – 
Serviciul Regionale Câmpina, până 
în anul 1955; Ministerul Energi-
ei Electrice (1955 – 1957); Trustul 
Electromontaj (1957 – 1965) – ca 
inginer șef la Câmpina și șef serviciu 
tehnic la trust; în această perioadă, 
a condus și coordonat execuția de 
rețele aeriene și subterane, până la 
110 kV (între care și cablul de 10 kV 
la Coștila).

Până la pensionare, în anul 
1983, a lucrat la MEE, la Direcţia Li-
vrări complexe pentru export, deve-
nită, în anul 1971, ROMENERGO, și, 
în anul 1979, ROMELECTRO, unde 
s-a ocupat de echipamente pentru 
export și oferte tehnice; a condus 
lucrări în Iordania.

A avut o bogată activitate pu-
blicistică. A scris, în colaborare, un 
manual de rețele și stații (editat în 

1963 și reeditat în anul 1970) pentru 
școli medii, un „Îndrumar pentru linii 
electrice aeriene și subterane“ apă-
rut la Editura Tehnică în anul 1989, 
și articole în reviste de specialitate.

După pensionare, a activat în 
Comisia de terminologie din cadrul 
Academiei Române, a publicat vo-
lumul „Introducere în terminolo-
gie“, împreună cu Eugeniu Pavel, 
un dicționar de terminologie și mai 
multe articole pe această tematică. 
S-a ocupat de istoria energeticii, 
începând cu anul 2001, fi ind res-
ponsabilul grupei cu această temă 
de la revista Energetica. În această 
calitate, a scris mai multe articole. 

A publicat volumul „Începuturile 
electrifi cării în București, 1886 – 

1982“, apărut la Editura AGIR în anul 
2001, a fost coautor și unul dintre co-
ordonatorii lucrării „Electrifi carea în 
România 1951 –  1992“ editată de RE-
NEL în anul 1996, a fost coautor la mo-
nografi a „Un om între oameni - Martin 
Bercovici“ – 2003 și coordonator al 
lucrărilor „Personalități din energetica 
românească“ și „Who’s who în dome-
niul energiei din România“,  editate de 
IRE în 2003 și, respectiv, 2005.

A fost pasionat de arta fotografi -
că și de turismul montan.

Redacția Mesagerului Energetic 
transmite sincere condoleanțe fa-
miliei și împărtășește sentimentele 
de tristețe și regret ale tuturor co-
legilor, prietenilor și colaboratorilor 
dispărutului. 
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IN MEMORIAMIN MEMORIAM
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în reţele electrice aeriene şi subterane
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Actuala procedură de emitere 
a autorizației de mediu este regle-
mentată de Ordinul nr. 1798/2007 
emis de Ministrul Mediului și Dez-
voltării Durabile (Ordinul nr. 
1798/2007). 

Deși, la o primă vedere, textul 
Ordinului nr. 1798/2007 nu pare a 
ridica probleme deosebite, o analiză 
de detaliu poate cu ușurință scoate 
în evidență numeroase carențe de-
curgând, în principal, din contextul 
în care a fost pregătit și emis, coro-
borat cu lipsa unor amenda-
mente substanțiale care l-ar 
fi  putut pune în concordanță 
cu evoluția din piață. 

Este de remarcat faptul 
că Ordinul nr. 1798/2007 a 
fost adoptat exact în con-
textul marcat de aderarea 
României la Uniunea Eu-
ropeană și, ca și alte acte 
normative emise în peri-
oada preaderare, a făcut 
parte din categoria actelor 
normative care fi e trebuiau 
să „apară“, fi e aveau nevoie 
de o „cosmetizare“ pentru a 
refl ecta cât mai bine norme-
le Uniunii Europene, la care 
România tocmai aderase.

Că așa s-au petrecut 
lucrurile, stau mărturie cei 
aproape 10 ani de la intra-
rea în vigoare a Ordinului 
nr. 1798/2007, timp în care 
au intervenit numai două 
modifi cări, deși dinamica 
pieței și diversifi carea modalităților 
de desfășurare ale diverselor acti-
vități care necesită autorizație de 
mediu ar fi  impus de multă vreme 
reconsiderarea regimului aplicabil.

Scopul prezentului articol îl con-
stituie prezentarea Ordinului nr. 
1798/2007 dintr-o altă perspectivă, 
una eminamente raportată la situa-
țiile în continuă diversifi care ce pot 
fi  întâlnite în piață, precum și încer-
carea dezlegării și explicării modului 
în care, considerăm noi, trebuie in-

terpretate și aplicate anumite pre-
vederi.

Situația titularilor multipli
Este de notorietate faptul că 

actuala procedură de emitere a au-
torizației de mediu este „tăcută“ 
în ceea ce privește modalitatea de 
emitere a autorizației de mediu în 
cazul titularilor multipli (n.n. situ-
ație deloc unică, întalnită în bună 
parte, dacă nu chiar toată, din sfe-
ra autorizațiilor legate de domeniul 

protecției mediului și gospodăririi 
apelor). 

Multe dintre actele normative 
care reglementează regimul aces-
tor autorizații, inclusiv Ordinul nr. 
1798/2007, utilizează noțiunea de 
„titular al activității“ atunci când se 
referă la entitatea căreia îi revine 
obligația de solicitare și obținere a 
actului de reglementare respectiv. 
Surprinzător este însă atât faptul că 
Ordinul nr. 1798/2007 nu conține 
în cuprinsul său defi niția termenilor 

folosiți ci, dimpotrivă, face trimitere 
pentru acest lucru la actul cadru re-
prezentat de Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 195/2005 privind 
protecția mediului, cât și faptul că 
nici acest din urmă act nu conține o 
defi niție a titularului de activitate.

Într-o astfel de situație, am ape-
lat pentru exercițiul prezent la o no-
țiune împrumutată dintr-un alt act 
normativ privind protecția mediului, 
respectiv Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, potri-

vit căruia prin „titular de activitate“ 
se înțelege „orice persoană fi zică 
sau juridică ce exploatează, con-
trolează sau este delegată cu pute-
re economică decisivă privind o ac-
tivitate cu potențial impact asupra 
calității aerului înconjurător.“

Se poate astfel lesne observa 
faptul că:

– situația desfășurării în co-
mun a anumitor activități de către 
mai multe entități (mai cunoscute 
drept structuri de tip asocieri în 
participațiune sau joint-venture), 

– situația unor structuri care 
presupun co-existența unor en-
tități care dețin controlul asupra 
unei activități cu o a treia entita-
te care „operează“ activitatea re-
spectivă sau

– situația unor subcontractori 
ai entităților care dețin controlul 
asupra unei activități. 

sunt ieșite din cadrul actua-
lei reglementări. Astfel de situații/ 
structuri au devenit însă, în ultimii 

ani, alternative tot mai des întâlnite 
la situația clasică a entității unice care 
deține controlul și, în același timp, 
prestează/operează activitatea.

Importanța răspunsului la între-
barea: „căreia dintre entitățile im-
plicate îi revine obligația solicitării, 
obținerii, menținerii, revizuirii auto-
rizației de mediu?“ este una crucială 
derivând din nevoia de corelare a 
obligației de deținere a autorizației 
de mediu cu alte prevederi legale 
care impun deținerea acestei auto-

Procedura de emitere a autorizației de mediu. 
Anacronisme
Ștefan Ene, Partener, Vlăsceanu, Ene & Partners

1  Pentru concizie, denumirile diverselor autorități publice menționate în cuprinsul prezentului articol în contextul anumitor acte 
normative sunt cele de la momentul publicării actelor respective în Monitorul Ofi cial al României
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rizații drept condiție fundamentală 
pentru validitatea altor autorizații, 
inclusiv cu sistemul sancționator 
aplicabil într-o astfel de situație.

În practica inter-
națională, autorizația 
de mediu, cu titlu de 
exemplu în domeniul 
explorării și exploatării 
petrolului, se obține de 
către operator (în accepțiunea dată 
acestei noțiuni în legislația care re-
glementează domeniul petrolier). În 
considerarea faptului că, indiferent 
de numărul titularilor de licență de 
exploatare, operatorul va fi  intot-
deauna o entitate unică, transpu-
nerea și în legislația românească a 
unui astfel de mecanism ar putea 
reprezenta un mod de rezolvare al 
acestei situații.

Situația transferului 
autorizației de mediu
Termenul de transfer este rare-

ori utilizat cu referire la autorizația 
de mediu, nefi ind reglementat de-
cât pentru situații cu totul specifi ce, 
cum sunt schimbarea denumirii și/
sau formei juridice de organizare a 
titularului).

Având în vedere însă frecvența 
din ce în ce mai ridicată a „transfe-
rurilor de activități sau de active“ 
între diverși actori comerciali, ce 
presupune mutarea întregii activi-
tăți, inclusiv a autorizațiilor obținute 
de titularul de activitate precedent, 
considerăm că s-ar impune, de 
lege ferendă, extinderea situațiilor 
în care Ordinul nr. 1798/2007 ad-
mite explicit transferul autorizației 
de mediu. Bineînțeles, ne referim 
la acele situații în care schimbarea 
entității care deține controlul asupra 

activității reprezintă unica modifi ca-
re ce are loc față de situația avută 
în vedere de autoritatea de mediu. 
În caz contrar, suntem de acord că 

procedura de revizuire, cu tot ceea 
ce implică aceasta, este varianta de 
urmat.

Până la o viitoare modifi care a 
Ordinului nr. 1798/2007, procedura 
corectă din punct de vedere juridic 
în situațiile care implică schimbarea 
titularului activității, procedura de 
vânzare a pachetului majoritar de 
acțiuni, vânzare de active, fuziune, 
divizare, concesionare o reprezintă, 
considerăm noi, revizuirea autoriza-
ției de mediu.

 
Regimul obiectivelor 
nefuncționale
În ceea ce privește situația 

obiectivelor nefuncționale, mențio-
nate deseori în cuprinsul autorizației 
de mediu, acestea prezintă anumite 
particularități pe care le vom men-
ționa pe scurt în cele ce urmează.

Potrivit dispozițiilor punctului 
9 al articolului 2 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 195/2005, 
autorizația de mediu „reglementea-
ză condițiile și/sau parametrii de 
funcționare a unei activități existen-
te sau a unei activități noi cu posibil 
impact semnifi cativ asupra mediu-
lui“. 

Pe cale de consecință, autori-
zația de mediu reglementează ac-
tivitatea obiectivelor funcționale. În 
ceea ce privește înclinația anumitor 

agenții de mediu de a insera în mod 
expres obiectivele nefuncționale, 
considerăm că aceasta nu poate 
avea decât cel mult un rol centra-

lizator și de 
amintire a 
faptului că, 
în funcție 
de opțiunea 
t i t u l a r u l u i 

autorizației, acestea pot fi e reintra 
în ciclul de activitate, fi e pot urma 
procedura de încetare a activită-
ții (în anumite situații cu emiterea 
obligațiilor de mediu specifi ce). 

În consecință, criteriile și condi-
țiile care trebuie îndeplinite și avute 
în vedere pe parcursul procedurii de 
autorizare, respectiv pe perioada de 
funcționare nu pot fi  raportate decât 
la obiectivele funcționale.  

Nu în ultimul rând, considerâm 
că, după mai mult de 9 ani de la 
reclasifi carea activităților din eco-
nomia națională, s-ar impune și ac-
tualizarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 
1798/2007 conform noii codifi cări, 
CAEN Rev. 2.

Concluzii
Odată cu intrarea în vigoare a 

Legii nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale, autoritatea publică cen-
trală pentru protecția mediului și-a 
asumat aprobarea atât a procedurii 
de emitere a autorizației integrate 
de mediu, cât și a celei vizând emi-
terea autorizației de mediu. 

Deși acest deziderat nu a fost 
concretizat încă, procedura de con-
sultare publică ce va însoți actele 
normative avute în vedere ar putea 
reprezenta o bună oportunitate de 
dezbatere a aspectelor menționate 
mai sus. 

INFOINFO
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Prin Protocolul încheiat între Co-
mitetul Național Român al Consiliu-
lui Mondial al Energiei (CNR – CME) 
și Universitatea Tehnică a Moldovei, 
CNR – CME s-a angajat să sprijine 
organizarea practicii tehnologice a 
studenților Facultății de Energetică 
și Inginerie Electrică din cadrul Uni-
versității Tehnice a Moldovei (FEIE 
– UTM) din Chișinău, în unități din 
domeniul energiei electrice din Ro-
mânia. Pentru anul 2017, în vederea 
efectuării practicii de către studenții 
propuși de FEIE – UTM, CNR – CME 
a luat legătura cu Societatea de Dis-
tribuție a Energiei Electrice – SDEE 
– Muntenia Nord care a acceptat să 
organizeze desfășurarea practicii 
tehnologice a studenților. 

În acest sens, în perioada 02 – 14 
iulie, un grup de studenți ai Facultă-
ții de Energetică și Inginerie Electrică 
au cunoscut, sub îndrumarea com-
petentă a unor specialiști din cadrul 
SDEE Muntenia Nord, cele mai im-
portante realizări din domeniul dis-
tribuției energiei electri-
ce din zonă și modul de 
organizare și de inter-
venție în cazul unor in-
cidente în rețeaua elec-
trică.

Organizatorii prac-
ticii studenților din Re-
publica Moldova au avut 
în vedere un program 
variat prin care studen-
ții să aibă posibilitatea 
de a cunoaște cât mai 
multe domenii de pre-
ocupări ale unei unități 
moderne de distribuție 

a energiei electrice. Astfel, deose-
bit de instructivă a fost participarea 
studenților la lucrări în cadrul stației 
de transformare Movila Vulpii, în ca-
drul dispecerului de zonă, la un parc 
fotoelectric cu 
panouri orien-
tabile, precum 
și la instalațiile 
electrice de dis-
tribuție din zona 
Târgoviște. 

În afara 
programului de 
practică, stu-
denții au fost în-
drumați și spri-
jiniți să viziteze 
unele obiective 
culturale din 
zonă, între care: 
Muzeul Ceasului, Muzeul Petrolului, 
Mânăstirea Dealu, complexul Curtea 
Domnească.

Un aport deosebit la buna des-
fășurare a practicii studenților de la 

Universitatea Tehnică a Modovei l-a 
avut Universitatea de Petrol și Gaze 
– UPG – din Ploiești, membru colec-
tiv al CNR-CME, care a asigurat con-
dițiile de cazare și pensiune pentru 

studenții din Republica Moldova pe 
durata practicii.

CNR – CME prezintă cele mai 
calde mulțumiri conducerii SDEE 
Muntenia Nord pentru profesiona-

lismul manifestat în îndrumarea 
studenților și pentru grija cu care 
aceștia au fost înconjurați. De 
asemenea, mulțumește conduce-
rii UPG pentru condițiile de caza-
re și masă asigurate studenților 
pe durata practicii.

Conducerea Facultății de 
Energetică și Inginerie Electrică 
din cadrul Universității Tehnice 
a Moldovei, dar și studenții care 
au efectuat practica în Româ-
nia au avut cuvinte de apreciere 
pentru colaborarea cu CNR – CME 
și pentru posibilitățile oferite de 
SDEE Muntenia Nord și de UPG. 

 Practica tehnologică în România a studenților 
din Republica Moldova
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME

UPG 
Ploieşti
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