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Ca mărime fi zică, energia repre-
zintă capacitatea unui sistem fi zic 
de a efectua un lucru mecanic, cu 
alte cuvinte, de a mișca lucrurile din 
loc într-un scop dorit de om (ener-
gie utilă) sau într-un scop distruc-
tiv, contrar dorințelor și necesităților 
omenești. În Sistemul Internațional 
de Unități, energia se măsoară în 
Jouli (simbol J), cu multiplii și sub-
multiplii ei, dar există și alte unități 
tolerate (caloria C, cu multiplii și 
submultiplii ei,  MWh, cu multiplii 
și submultiplii lui și altele mai puțin 

populare și/sau cunoscute). Când 
mișcarea produsă se dezvoltă la ni-
velul molecular al sistemelor fi zice 
examinate, apare căldura ca formă 
de manifestare a energiei, caracte-
rizată prin modifi carea temperaturii 
sistemului respectiv. 

Cea mai populară percepție a 
noțiunii de energie este energia elec-
trică asociată întotdeauna cu unele 
stări speciale ale materiei, caracteri-
zată de existența unui câmp electric 
sau a unui câmp electromagnetic în 
spațiul în care apare energia electri-

că. Energia electrică are proprie-
tatea esențială că se poate trans-
forma integral, în orice altă formă 
de energie: calorică sau căldură, 
mecanică, luminoasă etc. 

Producerea energiei electrice 
este rezultatul unui lanț de trans-
formări, iar utilizarea ei permite 
omului contemporan satisfacerea 
cerințelor sale de amenajare și 
transformare a mediului încon-
jurător, în raport cu necesitățile 
omenești de asigurare a hranei și 
a confortului de care fi ința umană 
are nevoie pentru viețuire și con-
viețuire, indiferent cât de aspre 
sau potrivnice ar fi  condițiile natu-
rale de mediu la care să se adap-
teze, de la frigul polar la arșița 
deșertului, de la întunericul subpă-
mântean la confruntarea cu marile 
furtuni sau calamități naturale.

 Fiind o proprietate a unui 
sistem fi zic, energia electrică nu 
are substanțialitate, nu poate fi  
percepută și evaluată cu puterea 
de investigație a simțurilor ome-
nești; pot fi  percepute și măsurate 
doar efectele sale, cum ar fi  învâr-
tirea discului la contoarele de in-
ducție sau generarea indexelor în 
sistemele electronice de măsurare.

 O resursă este un dat natu-
ral existent, independent de voin-
ța și acțiunea omului, în alcătuirea 
planetei pământ și în relația ei cu 
spațiul cosmic în care există și se 
mișcă neîntrerupt, grație alcătuirii 

naturale a universului. Resursele sunt 
elementele care, prin prelucrarea sau 
transformarea lor, permit și au permis 
omului, de-a lungul existenței sale, 
umanizarea planetei, amenajarea ei 
în acord cu nevoile specifi ce traiului 
omenesc și dezvoltării speciei umane. 
Din punct de vedere al industriei ener-
getice, resursele primare de energie 
sunt catalogate, în ultima perioadă, în 
două mari grupe: resurse energetice 
epuizabile și resurse energetice rege-
nerabile. Resursele energetice epuiza-
bile sunt reprezentate de combustibilii 
fosili afl ați în stare solidă, lichidă sau 
gazoasă și mineralele radioactive, iar 
resursele energetice regenerabile sunt 
cele caracterizate de existența unor 
potențiale energetice valorifi cabile 
prin tehnologii contemporane adecva-
te,  cum sunt potențialul solar, poten-
țialul hidroenergetic, potențialul eoli-
an, potențialul mareo-motric, potenți-
alul geotermal, potențialul rezultat din 
valorifi carea energetică a imenselor 
cantități de deșeuri menajere, agricole 
și industriale rezultate din activitățile 
omenești, precum și potențialul bio-
sferei reprezentat de vegetația teres-
tră ce acoperă suprafața pământului.

O resursă energetică epuizabilă 
se caracterizează prin cantitatea dis-
ponibilă și prin calitatea ei energe-
tică, puterea calorică a resursei re-
spective ori posibilitatea de dezvol-
tare a calităților motrice. Pentru eva-
luarea și măsurarea acestei forme de 
resursă, știința a defi nit echivalări cu 
resurse convențional defi nite, de re-
ferință, cum sunt combustibilii con-
venționali caracterizați de o putere 
calorică de 7000 cal/kg, unitatea de 
măsură folosită fi ind Tcc1, și petrolul 
echivalent, caracterizat de o putere 
calorică de 10.000Kcal/Kg unitatea 
de măsură utilizată fi ind Tep2 (Toe3). 
Rolul și importanța resurselor pen-
tru societatea omenească constau 
în exploatarea și valorifi carea lor 
pentru activitățile economice și de 
apărare. În mod rațional, resursa 
trebuie valorifi cată cu responsabili-
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tate, în sisteme efi ciente și cu me-
tode conservative, care să aibă în 
vedere nu numai interesele și dorin-
țele de îmbogățire ale generației ac-
tuale, ci și necesitățile generațiilor 
viitoare. Tragedia fi ecărei resurse 
de-a lungul timpului este că au fost 
și sunt exploatate irațional, aproape 
cu sălbăticie, într-o continuă goa-
nă după profi t, îmbogățire rapidă și 
avidă acumulare, lăcomia fi ind mo-
torul dezvoltării socie-
tății capitaliste con-
temporane. În ultima 
vreme decidenții poli-
tici fac eforturi pentru 
controlul rațional al 
exploatării și valori-
fi cării resurselor, dar, 
din păcate, fără mari 
sorți de izbândă. 

O resursă ener-
getică epuizabilă are 
de regulă proprietăți 
care pot fi  valorifi ca-
te superior prin uti-
lizarea în industrie, 
pentru obținerea de 
bunuri și/sau produ-
se de larg consum. 
Ca exemplu ne vom 
referi la gazele naturale a căror 
ardere pentru producerea de ener-
gie electrică reprezintă cea mai de 
jos formă de valorifi care. Cu toa-
te acestea, dezvoltarea piețelor de 
energie în care o componentă  im-
portantă o reprezintă piața gaze-
lor naturale, a impus ca unitate de 
măsură pentru gazele tranzacțio-
nate MWh – rezultat al unor decizii 
politice fundamentate, din punct de 
vedere al intereselor comerciale, 
abandonând logica naturală a mă-
surării cantității de gaze naturale 
în m3 sau, și mai corect, în Nm3. 
În procesul ei de dezvoltare și de 
modernizare a economiei, România 
a avut investiții importante în valo-
rifi carea gazelor și a resurselor pe-
troliere în industria chimică, inves-
tiții distruse sau dispărute aproape 
complet, în urma deciziilor arbitra-
re și contrare intereselor intrinseci 
ale României, luate de noii proprie-
tari după privatizare. 

Mediul înconjurător sau, în lim-
baj comun simplifi cat, mediul repre-

zintă de asemenea un dat natural în 
care civilizația umană s-a dezvoltat 
și se dezvoltă pe generoasa planetă 
Pământ. Mediul este alcătuit din li-
tosferă, cu toată complexitatea for-
mării sale, hidrosferă, biosferă sau 
ecosferă și atmosferă. În mod na-
tural, de-a lungul existenței Pămân-
tului, s-a stabilit o serie de echilibre 
între diversele componente care, 
împreună, au favorizat apariția și 

dezvoltarea vieții pe Pământ. Rezul-
tat al acestei alcătuiri a planetei și 
al echilibrelor despre care am vorbit 
sunt condițiile și evoluțiile climati-
ce care, de asemenea, au favorizat 
dezvoltarea vieții pe Pământ în toa-
te formele sale vegetale și animale 
de existență, culminând cu apariția 
și dezvoltarea speciei umane, înzes-
trată cu inteligență și capacități me-
reu crescânde de evoluție și de dez-
voltarea, cu preocuparea perma-
nentă de transformare și amenajare 
a datului natural, în acord cu nevoile 
omenești. Progresele cunoașterii, 
ale științei și tehnologiei din ultima 
vreme, începând cu deceniul al no-
uălea al secolului trecut, s-au acce-
lerat, potențate fi ind de capacitatea 
de analiză și de modelare a minții 
omenești ajutată de tehnologiile de 
calcul și de prelucrare a datelor și 
a informațiilor. Efectul acestei am-
plifi cări a puterii de acțiune trans-
formatoare a fi inței umane asupra 
mediului înconjurător este modifi ca-
rea echilibrelor existente, infl uența-

rea evoluțiilor climatice și afectarea 
condițiilor necesare pentru conti-
nuitatea vieții pe Pământ. Conști-
entizând tot mai mult consecințele 
acestor constatări, omenirea este 
tot mai mult preocupată de con-
trolul acestor fenomene și procese, 
de ponderarea intervențiilor omului 
asupra mediului înconjurător.

La scară globală, răspunderea 
pentru conștientizarea acestor ame-

nințări asupra 
mediului a fost 
încredințată de 
statele și popoa-
rele lumii Orga-
nizației Națiuni-
lor Unite, care 
emite reglemen-
tări, îndrumări și 
hotărâri în acest 
sens și asigură 
cadrul de dezba-
tere a modului 
de înțelegere și 
abordare a pro-
blemelor care 
apar. Consiliul 
Mondial al Ener-
giei (CME/WEC) 
este recunoscut 

de ONU ca expert în problematica 
politicilor și scenariilor energetice 
și acționează pentru conștientiza-
rea impactului sectorului energetic 
asupra mediului, elaborând în acest 
scop studii și recomandări pentru 
strategiile și politicile energetice ale 
statelor membre. 

Comitetul Național Român 
al Consiliului Mondial al Energi-
ei (CNR – CME), prin programele 
sale, prin activitatea Consiliului 
Științific și a membrilor săi colec-
tivi și individuali, asigură disemina-
rea conținutului studiilor elaborate 
de WEC și inițiază acțiuni și dezba-
teri proprii pentru aplicarea rezul-
tatelor acestora, pentru elaborarea 
strategiilor energetice și a politicii 
energetice la nivel național.

Prin publicația periodică EMERG, 
prin pagina sa Web și prin buletinul 
informativ lunar, Mesagerul Energe-
tic, CNR—CME stimulează activită-
țile de cercetare și comunicare pe 
temele majore pe care le reprezintă 
energia, resursele și mediul.   

EditorialEditorial
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Alături de principala formă de 
energie utilă – energia electrică, 
desfășurarea activităților umane 
mai necesită și consumuri de ener-
gie termică (căldură), destinate ur-
mătoarelor scopuri principale:

încălzirea clădirilor; 
ventilarea clădirilor;
alimentarea cu apă caldă 

(pentru prepararea hranei și pentru 
acțiuni igienico-sanitare);

climatizare; 
scopuri tehnologice în indus-

trie, agricultură și alte uti-
lizări.

Multă vreme, inclu-
siv în perioada ce a urmat 
Marii Uniri de la 1 decem-
brie 1918, în România, ca 
și în restul lumii „civiliza-
te“, energia termică folosi-
tă numai pentru încălzirea 
clădirilor și prepararea apei 
calde de consum rezulta 
exclusiv din instalații indivi-
duale (sobe), bazate pe ar-
derea combustibililor (lem-
ne, cărbuni, deșeuri). 

Ulterior, în vestul Euro-
pei a apărut producția de 
cazane de apă caldă, folosind inițial 
combustibili solizi și mai apoi lichizi 
și gazoși care preparau agentul ter-
mic pentru utilizări industriale și mai 
apoi pentru consum casnic. Astfel de 
instalații individuale au pătruns cu 
decalaje de timp și în țara noastră.

Înainte de începerea celui de-al 
II-lea Război Mondial, în unele cen-
trale termoelectrice din Germania a 
apărut soluția denumită „termofi ca-
re industrială“, prin folosirea unor 
turbine cu abur de construcție spe-
cială, care produceau simultan atât 
energie electrică (fi ind cuplate cu 
generatoare), cât și energie termică 
(prelevând abur care fi e se folosea 
direct pentru necesități tehnologice, 
fi e era introdus în schimbătoare de 
căldură unde se prepara apa caldă 
de consum). Ulterior s-a născut și 
„termofi carea urbană“, prin trans-
portul agentului termic (apa caldă) 

la distanță față de sursă, alimentând 
mai multe clădiri. Demonstrându-se 
efi ciența tehnico-economică a solu-
ției, au fost racordate la rețelele de 
termofi care clădiri cu diverse des-
tinații la nivel de localitate, creând 
ceea ce numim în prezent „sisteme 
centralizate de alimentare cu ener-
gie termică“ (SACET).

La terminarea marii confl agrații 
mondiale, principala învingătoare 
U.R.S.S. a preluat „termofi carea“ 
de la învinși (cu fabrici întregi de-

montate din Germa-
nia și remontate la 
„comuniști“, dar și 
cu specialiști nemți 
ca prizonieri de răz-
boi) și a dezvoltat-o, 
cantitativ în spiritul 
concepției politice de 
trecere de la locuin-
țe individuale la mari 
aglomerări urbane 
în blocuri, pierzând 
uneori din vedere as-
pectele calitative, de 
efi ciență economică.

Cercetarea atentă 
și apolitică a istoriei 

introducerii „termofi cării“ în Româ-
nia demonstrează că începuturile au 
fost tot pe fi liera germană, primele 
turbine de termofi care fi ind instala-
te, înainte de război, la fabricile de 
hârtie de la Bacău și Bușteni. După 
1960, dezvoltarea susținută a „ter-
mofi cării industriale“ și, respectiv, a 
„termofi cării urbane“ în țara noastră 
s-a făcut ținând seamă de experien-
ța germană, de cea sovietică și de 
cea autohtonă. 

De reținut faptul că promotorul 
principal al soluției, prof. Ioan D. 
Stăncescu, pe care l-am denumit 
într-o lucrare „părintele termofi că-
rii din România“ și-a făcut studiile 
la Charlotenburg – Berlin, a proiec-
tat centrale electrice de termofi ca-
re (CET) în cadrul fi rmei germane 
SIEMENS – SHUCKERTWERKE A.G. 
și apoi la I.S.P.E. București, a avut 
diverse funcții de conducere în Minis-

terul Energiei Electrice, a scris cărți 
de specialitate, a predat în premieră 
disciplina de specialitate la Institutul 
Politehnic București și a activat ca 
secretar al CNR – CME între 1955 și 
1970. Inițierea preocupărilor siste-
matice pentru introducerea termo-
fi cării în România s-a făcut în baza 
primului plan cincinal, pentru perioa-
da 1950 – 1955, care a trasat liniile 
directoare și în acest domeniu. În 
consecință, activitatea de proiectare 
desfășurată de I.S.P.E. în colaborare 
cu alte institute de specialitate s-a 
axat pe analize de efi ciență tehni-
co-economică și studii de caz. Stu-
diile de caz au condus la rezolvări 
practice imediate, concretizate prin:

– introducerea termofi cării în 
acele centre unde, pe de o parte 
existau consumatori de căldură in-
dustriali și se derula un program pen-
tru construcții de locuințe, iar pe de 
altă parte era posibil să se instaleze 
grupuri de termofi care în centralele 
electrice existente, ca de exemplu 
Reșița, Grozăvești-București, Hune-
doara; concentrarea consumatorilor 
industriali pe platforme, în apropierea 
unor orașe, determinând o alimenta-
re combinată cu energie electrică și 
căldură din CET-uri, care, la consu-
muri importante, puteau fi  echipate 
cu grupuri având puteri unitare mari 
și parametri ridicați. Un exemplu 
ilustrativ în acest sens l-a constitu-
it CET Borzești (fi gura 1, pag.5), cu 
amplasament în vecinătatea plat-
formei petrochimice și a localității 
Onești (denumită la un moment dat 
Gheorghe Gheorghiu Dej).

Dacă pentru început la produ-
cerea combinată a energiei electri-
ce și căldurii s-au utilizat echipa-
mente energetice cu puteri unitare 
mici, fabricate de regulă în țară, s-a 
trecut ulterior la procurarea din im-
port a unor echipamente cu perfor-
manțe superioare, care să crească 
efi ciența soluțiilor de termofi care. 
Tot în această etapă s-au elaborat 
și primele studii pentru asimilarea 
fabricării în țară a unor echipamen-

Prof. I. D. Stăncescu 
(1911-1988)

Energetica la 100 de ani de la Marea UnireEnergetica la 100 de ani de la Marea Unire

SISTEMELE DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ 
CU ENERGIE TERMICĂ (SACET) ȘI POLUAREA 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Ovidiu Țuțuianu, expert al ONUDI în domeniul energie – mediu, consilier al CNR – CME



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVI, Nr. 195, septembrie 2018 5

te energetice performante. Câțiva 
indicatori relevanți privind evoluția 
termofi cării între 1950 – 1960 sunt 
prezentați în tabelul 1.

În anul 1959 a fost 
pusă în funcțiune rețeaua 
de termofi care urbană din 
orașul Hunedoara, proiec-
tată pentru apă fi erbinte/
caldă cu temperaturi pe 
tur/retur de 150/70 °C 
(423/343 K) și exploa-
tată inițial la 130/70 °C 
(403/343 K), precum 
și cea aferentă orașului 
Onești, cea mai lungă din 
țară la acea vreme (cca 
6 km), care a funcționat 
încă de la început pe „dia-
grama de reglaj“ a tempe-
raturilor de 150/70 °C (423/343 K).

În perioada de cercetare-expe-
rimentare 1950 – 1960, specialiștii 

ISPE, în frunte cu ing. I. D. Stăncescu 
au relevat, cu profesionalism și curaj, 
chiar și aspecte negative cu privire la 
aplicare termofi cării în țara noastră, 
și anume:

– consumurile industriale de 
căldură (mai ales cele anunțate de 
industriile din ramura chimică și pe-
trolieră la presiunea „politicului“) 
erau de regulă supra-evaluate, iar 
eșalonarea lor nu se realiza conform 
planifi cării;

– fl uctuațiile regimurilor de func-
ționare și a parametrilor agenților 
termici din instalațiile tehnologice ale 
consumatorilor industriali au nece-
sitat ca primele grupuri instalate în 
CET-urile noi de mare putere să fi e de 
tipul „cu condensație și prize regla-
bile“ în detrimentul celor de tipul „cu 
contra presiune“, ceea ce afecta din 
start efi ciența termofi cării industriale;

– în cele mai multe cazuri, con-
densatul rezultat din aburul tehno-

logic livrat nu se returna la CET în 
cantitățile și cu indicatorii de calita-
te stabiliți prin proiect, fapt ce a ne-
cesitat amplifi carea instalațiilor de 

tratare a apei de adaos, a cazanelor 
de abur din CET sau introducerea 
„transformatoarelor de abur“, soluții 

care majorau investițiile și cheltuie-
lile anuale de exploatare. 

Pe baza concluziilor perioadei de 
pregătire a introducerii termofi cării, 
în etapa 1960 – 1970 s-au construit 
CET-uri în cele mai importante centre 

populate și cu industrii 
existente sau în curs de 
dezvoltare, care pre-
zentau și condițiile opti-
me pentru alimentarea 
cu căldură a consuma-
torilor urbani. 

În acel deceniu al 
„termofi cării pe hidro-
carburi“ din 11 centra-
le termoelectrice nou 
realizate, 9 au fost 
CET-uri, din care 8 pe 
gaze naturale și păcu-
ră (fi gura 2). Astfel, 
s-au realizat, printre 

altele, CET Brazi, CET București 
Sud, CET Iași, CET Oradea. Prin-
cipalii indicatori ai termofi cării din 
această etapă sunt prezentați în 
tabelul 2 (pag. 6).

Pe baza concluziilor perioadei 
de pregătire a introducerii ter-
mofi cării, în etapa 1960 – 1970 
s-au construit CET-uri în cele mai 
importante centre populate și cu 
industrii existente sau în curs de 
dezvoltare, care prezentau și con-
diții optime pentru alimentarea cu 
căldură a consumatorilor urbani 
(fi gurile 2 și 3). Astfel s-au reali-
zat, printre altele, CET Brazi, CET 
București Sud, CET Iași, CET Ora-
dea. Principalii indicatori ai termo-
fi cării din această etapă sunt pre-
zentați în tabelul 3 (pag.7).

Energetica la 100 de ani de la Marea UnireEnergetica la 100 de ani de la Marea Unire

Fig.1. Schema termică de principiu a CET Borzești I

 Indicatorul U.M. 1950 1960
Puterea electrică instalată în CET MW 127 472

Căldura livrată din CET Tcal/an
(TJ/an)

1 800
(7 524)

8 500
(35 530)

Puterea unitară maximă MW 6 25
Parametri aburului la turbinele 
de termofi care

at/(MPa)
°C/K

35/(3,5)
420/(693)

100/(10)
510/(783)

Lungimea rețelelor de termofi care km – 12,2

Diametrul maxim al conductelor 
de termofi care mm – 500

Tabelul 1. Evoluția termofi cării în România, în perioada 1950 – 1960 

Fig.2. CET industriale și urbane
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Dacă perioada 1970 – 1980 a 
fost „deceniul condensației pe căr-
bune“ (când s-au construit marile 
CTE pe cărbune Rovinari și Turceni), 
soluție determinată de declanșarea 
crizei mondiale a petrolului, perioa-
da 1980 – 1990 a constituit „dece-

niul termofi cării pe cărbune“, contri-
buind la consolidarea unor SACET în 
orașele: Iași, Drobeta-Turnu Seve-
rin, Suceava, Oradea și Brașov.

Din 1965 și până la schimbarea 
regimului politic din decembrie 1989, 
pe lângă consumatorii de energie 
electrică, s-au înregistrat consuma-
tori de energie termică importanți: 
combinate industriale, sere agrico-
le și fl oricole, consumatori urbani. 
Astfel, prin capacitate, proporții și 
complexitate, SACET din capitala ță-
rii – București a ajuns să fi e al doilea 
astfel de sistem din Europa de Est, 
după cel din Moscova. Grupurile de 
termofi care au evoluat la palierele 
de puteri: 12; 25; 50; 100; 125; 
150 MW, în majoritate fi ind de tipul 

„cu condensație și prize reglabile“. 
Pentru alimentarea consumatorilor 
industriali s-au utilizat turbine „cu 
contrapresiune“ cu puteri uzuale de 
50 MW. Importate inițial din U.R.S.S. 
și R.S.C. au fost ulterior asimilate și 
produse în România, până la palierul 

maxim de 150 MW. Pentru acope-
rirea „vârfurilor“ de consum termic 
s-au instalat în CET-uri cazane de 
apă fi erbinte (CAF) din gama: 10; 
25; 50 și 100 Gcal/h (11,6; 29; 58; 
16 MWt), care la început se importau 
din U.R.S.S., iar apoi s-au executat 
în țară.

După 1989, situația SACET s-a 
deteriorat din ce în ce mai mult. De-
clinul până la aproape dispariție a 
consumului industrial a dat o lovi-
tură decisivă „termofi cării industri-
ale“. Pe de altă parte, și „termofi -
carea urbană“ a fost afectată serios 
după trecerea unor Centrale termice 
și CET-uri în administrarea autorită-
ților locale (care nu s-au preocupat 
de mentenanța sau de moderniza-

rea/înlocuirea instalațiilor), dar și ca 
urmare a debranșării consumatori-
lor fi e afl ați în imposibilitate de plată 
a consumului termic, fi e doritori să-
și achiziționeze cazane de încălzire 
individuală, sub presiunea acerbă a 
unor fi rme comerciale.

Dacă în 1990, 
în România funcțio-
nau 251 de furnizori 
de energie termică 
pentru 3 milioane de 
consumatori casnici, 
în 2009 mai erau 
doar 104 furnizori 
pentru 1,5 milioane 
consumatori, situație 
ce s-a înrăutățit de la 
an la an, inclusiv la 
nivelul Capitalei.

România, după 
anii 1960 și până în 
prezent, se numără 
printre principalele 
țări europene care 
a benefi ciat (chiar 
dacă nu la nivelul 
potențialului!) de 
avantajele „coge-
nerării“. Astfel, nu-
mai la nivelul anului 
1990, economia de 
combustibil realiza-
tă prin termofi care 
(32 – 34%, compa-
rativ cu producerea 
separată a energiei 
electrice și a căldu-
rii) a avut un echi-
valent energetic 
de 92,8 PJ. Princi-
palele consecințe 
ecologice aferente 

acestei economii s-au materializat 
prin:

reducerea emisiilor: de SO2 
cu cca. 25%, de NOx cu cca.7%, de 
pulberi, cu cca. 22%, de CO2 cu cca. 
13%;

evitarea colectării, transportu-
lui, depozitării a cca 400.000t zgură 
și cenușă care ar fi  implicat o serie 
de costuri suplimentare și alte im-
pacturi negative asupra mediului în-
conjurător;

reducerea cu 12 – 15% a can-
tităților de apă de răcire necesare în 
termocentrale. 

Cu toată scăderea consumului 
de căldură înregistrată în ultimii ani 
în SACET prin „centralele de coge-
nerare“ (CCG/CET), emisiile de CO2 

Energetica la 100 de ani de la Marea UnireEnergetica la 100 de ani de la Marea Unire

Indicatorul U.M.
Realizări Prevederi

19701960 1965 1967

Puterea electrică instalată 
în CET, din care :
-CET MEE
-CETIndustriale

MW
472
113
359

1 203
   811
   392

1 734
1 220
   514

2 410
1 830
   580

Căldura livrată din CET, din care:
-CET MEE
-CET Industriale 

Tcal/an
(TJ/an)
Tcal/an
Tcal/an

8 500
 (35 530)

  800
7 700

20 500
 (85 690)
  7 200
13 300

291 00
 (121 638

12 900
16 200

35 000
(146 300)

20 000
15 000

Energia electrică produsă 
în termofi care, din care:
-CET MEE
-CETIndustriale

TWh
1,6
0,8
0,8

4,3
2,5
1,8

5,7
3,7
2,0

7,5
5,2
2,3

Economia de combustibil 
în termofi care, din care:
-CET MEE
-CET Industriale 

103 tc.c.
(TJ)

500
(14 650)

200
300

880
(25 784)

570
310

1 120
(32 816)  

 800
   320

1 450
(42 485)

1 100
   350

CET cu puterea cea mai mare MW 75 200 300 300
Puterea unitară a grupului 
celui mai mare MW 25 50 100 100

Parametri aburului la turbinele 
de termofi care

at/MPa
°C/K

90/9
490/763

135/13,5
565/838

135/13,5
565/838

135/13,5
565/838

Lungimea rețelelor de termofi care km 12,2 220,0 350,0 450,0
Diametrul maxim al conductelor 
de termofi care mm 500 800 1 200 1 200

Sistemul de termofi care 
cu capacitatea cea mai mare

Gcal
(GJ)

110
(460)

600
(2 508)

800
(3 344)

1 200
(5 016)

Tabelul 2. Evoluția termofi cării în România, în perioada 1960 – 1970 
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evitate prin funcționarea în cogene-
rare a instalațiilor RENEL/CONEL au 
reprezentat 5,1 mil.t în 1998 și 3,8 
mil.t în 1999.

În condițiile actuale, termofi -
carea/cogenerarea și transportul 
căldurii în sisteme centralizate 
(SACET) reprezin-
tă o tehnologie „no 
regrets“ afl ată, în 
prezent și în per-
spectivă, în porto-
foliul energetic al 
Uniunii Europene. 
Producerea combi-
nată și simultană 
de căldură utilă și 
energie electrică 
pentru alimentarea 
SACET conduce la 
următoarele avan-
taje, pe care le-a 
subliniat în repetate 
rânduri, inclusiv la 
conferințe și de la 
tribuna Parlamentu-
lui României, prof. 
univ. emerit dr. ing. 
Aureliu Leca (fost 
președinte al RENEL 
și al CNR – CME):

reducerea po-
luării mediului încon-
jurător, prin limitarea 
emisiilor de poluanți în aer, a poluării 
termice a apelor de suprafață și a 
cantităților de zgură și cenușă pro-
duse și depozitate;

creșterea efi cienței de utiliza-
re a combustibilului;

amplasarea strategică a 
CCG/CET în punctele de utilizare a 
energiei;

capacitatea de cuplare cu 
tehnologii existente sau proiecta-
te pentru o mulțime de aplicații în 
sectorul industrial, comercial sau 
rezidențial;

economii pentru consumatorii 
de energie;

emisii reduse de poluanți, in-
clusiv de CO2;

reducerea dependenței de im-
porturile de combustibil;

creșterea stabilității rețelei de 
transport prin reducerea congestiilor 
și aplatizarea vârfurilor de consum;

utilizarea avantajoasă a resur-
selor energetice locale (prin utiliza-

rea deșeurilor, biomasei și resurse-
lor geotermale pentru sistemele de 
încălzire/răcire urbană).

În loc de concluzii
Chiar dacă în prezent situația 

SACET este la un nivel necorespun-
zător din mai multe puncte de 
vedere, viitorul acestora nu 
pare a fi  chiar atât de sum-
bru! Așa cum au demonstrat 
teoretic și practic specialiștii 
români în frunte cu prof. Ioan 
D. Stăncescu și prof. Aureliu 
Leca, țara noastră, prin con-
dițiile climatice specifi ce, prin 
situația macro-economică 
și prin resursele de energie 
primară disponibile, are con-
diții favorabile de dezvoltare 
a „cogenerării de mare și de 
mică putere”. 

Pe de altă parte, protec-
ția mediului înconjurător în 
România (țară membră a Uni-
unii Europene din anul 2007) 
devine din ce în ce mai mult o 
condiție determinantă a viabi-
lității proiectelor tehnice, ele-
ment care nu era evidențiat 
de specialiști la începuturile 
„termofi cării“! Există exemple 
de bune practici în utilizarea 
tehnologiilor noi de coge-

nerare din orașe ca: Iași, Oradea, 
Focșani, Buzău ș.a., care trebuie 
preluate și generalizate, după ana-
liza aprofundată a fi ecărui sistem în 
parte.

La FOREN 2018 am luat cunoș-
tință de soluții efi ciente economic 
și prietenoase mediului bazate pe 
sisteme de cogenerarea de înaltă 

Energetica la 100 de ani de la Marea UnireEnergetica la 100 de ani de la Marea Unire

Fig.3. Caracteristici ale CET instalate între 1944 – 1965

Indicatorul U.M 1965
(realizări)

1970
(previziuni)

1975
(previziuni)

Energie electrică produsă în regim 
de termofi care TWh 5,5 10,0 12,6

Căldura distribuită prin termofi care 106Gcal
(106GJ) 

23
(96,1)

35
(146,3)

42,5
(177,7)

Necesar de combustibil în CET 103 t.c.c.
(TJ)

4 500
(131 850)

7 250
(212 425)

9 500
(278 350)

Necesar de combustibil în ipoteza producerii 
separate a energiei electrice și a căldurii

103 t.c.c.
(TJ)

6 500
(190 450)

9 800
(287 140)

12 450
(364 785)

Economia de combustibil realizabilă 103 t.c.c.
(TJ)

2 000
(58 600)

2 550
(74 715)

2 950
(86 435)

Economia de investiții corespunzătoare 
în sectorul extractiv de energie primară 109 lei 1,6 2,0 2,4

Tabelul 3. Efecte economice ale dezvoltării termofi cării în România în perioada 1965 – 1975
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efi ciență (motoare termice) pentru 
consumatorii de energie termică 
medii și mici (hoteluri, unități de 
învățământ, așezăminte de sport și 
sănătate etc.) implementate deja 
în localități ca: Turda, Cluj-Napo-
ca, Râmnicu-Vâlcea, Caransebeș, 
Covasna ș.a.

Raportul României din anul 
2015 asupra implementării „Di-
rectivei privind efi ciența ener-
getică (2012/27/UE)” prezintă 
un scenariu de referință și pa-
tru scenarii alternative de dez-
voltare a sistemelor municipale 
de alimentare centralizată cu 
energie termică (SACET) până 
în 2030. Valoarea totală a in-
vestițiilor în rețele în această 
perioadă variază între 1,3 și 
2,6 mld €, în funcție de capa-
citatea de a asigura sursele de 
fi nanțare, și are drept scop in-
versarea tendinței actuale de 
debranșare a apartamentelor 
de la SACET.

Recent, Ministerul Energiei 
a lansat „Strategia energeti-
că a României 2018-2030, 
cu perspectiva anului 2050“ 
(proiect), care include și sub-
capitolul VI.4.1. Încălzirea prin 
sisteme de alimentare centrali-
zată cu energie termică. Aici se 
preconizează ca, după anul 2020 (cu 
un optimism demn de toată lauda în 
toate scenariile avute în vedere!), să 
se producă o revenire a numărului 
de apartamente conectate la SACET, 
ca urmare a creșterii prețului la gaze 
naturale la consumatorii casnici, re-
spectiv a reabilitării rețelelor și creș-
terii calității serviciilor în tot mai mul-
te localități cu SACET funcționale. 
Numărul apartamentelor conectate 
la SACET în 2030 este estimat la 1,25 
mil. apartamente, adică revenirea la 
nivelul din prezent după o scădere în 
anii următori. Astfel, scenar iul optim 
presupune investiții de aproximativ 4 
mld. euro în rețele, cazane de apă 
fi erbinte și noi grupuri în cogenerare 
pe bază de gaz natural, în locul celor 
ajunse la capătul duratei de viață și 
care nu sunt în conformitate cu ce-
rințele de protecție a mediului. Prin 
lucrările de modernizare, se reduc di-
ferențele de preț al agentului termic 
dintre localități, refl ectând operarea 
în condiții de efi ciență economică a 
unor sisteme moderne, stabile, cu 
pierderi reduse. 

Bazat pe experiența proprie (53 
de ani în domeniu) și pe cea din alte 
țări cu condiții climatice asemănă-
toare României, consider că la cap. 
VI.4 Încălzirea și răcirea din pla-
nul Strategiei, ar mai trebui avute în 
vedere următoarele: 

La VI.4.1 Încălzirea 
prin SACET
 Conștientizarea populației 

asupra efectelor negative ale de-
branșării de la SACET și apelării 
la centrale individuale de apar-
tament (dezechilibre hidraulice și 
termice, afectarea siguranței con-
strucțiilor, riscuri de explozie-in-
cendiu, poluare, toxicitate, consum 
suplimentar de combustibil compa-
rativ cu cogenerarea ș.a.).

 Promovarea unor reglemen-
tări care să oblige investitorii să 
prezinte autorităților competente 
comparația tehnico economică 
și ecologică (consum de com-
bustibili și emisii de poluanți) 
între soluția cu sursă termică 
proprie și cea cu racordare la 
SACET.

 Promovarea unor inițiative le-
gale care să stimuleze executarea 
de sere legumicole și fl oricole 
racordate la SACET.

 Introducerea în cadrul SA-
CET a unor sisteme de stocare 
a energiei termice (căldurii) în 
vederea aplatizării curbei de con-
sum termic.

 Promovarea unor reglementări 
care să stimuleze concentrarea con-
sumatorilor industriali pe platforme, 
la distanță de zonele locuibile ale lo-
calităților care să permită în mod efi -
cient alimentarea combinată cu 
energie electrică, căldură și frig 
din CCG/CET-uri, în condițiile re-
ducerii poluării ambientale.

 Inițierea de acțiuni guverna-
mentale pentru tarife suportabile la 
energia termică din SACET și crește-
rea nivelului de trai al populației de-
favorizate, pentru a-și putea achita 
factura căldurii, în condițiile renun-
țării la subvenții din partea statului.

La VI.4.6 Răcirea 
prin SACET(subpunct nou)
 Promovarea unor reglemen-

tări care să stimuleze alimentarea 
din SACET a consumurilor de venti-
lație și condiționare a spațiilor.

În acest an, când întreaga țară 
sărbătorește Centenarul Marii Uniri, 
specialiștii din domeniul termoener-
getic se înclină în fața eforturilor și 
realizărilor înaintașilor și, în pofi da 
tuturor greutăților, conștienți de mi-
siunea de înaltă răspundere socială 
ce le revine, continuă ștafeta prelu-
ată de la aceștia!
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Tehnologia Blockchain a fost 
identifi cată ca una din tehnologiile 
care vor transforma în viitorul apro-
piat modul în care interacționăm, 
atât la nivel individual, cât și în afa-
ceri, alături de alte tehnologii dis-
ruptive. Practic, are la bază un con-
cept simplu: o rețea de calculatoare 
în care acestea pot comunica direct, 
într-un mod sincronizat, pentru a 
realiza, valida sau stoca informații 
despre tranzacții (în termeni tehnici, 
este o tehnologie pentru platforme 
peer-to-peer care folosește stocarea 
descentralizată pentru a înregistra 
tranzacții). 

O aplicație foarte cunoscută a 
tehnologiei blockchain o reprezintă 
criptomoneda (de exemplu Bitcoin), 
care a devenit de altfel mult mai cu-
noscută decât tehnologia în sine. Și 
dacă sistemul fi nanciar a fost deja 
prins în febra blockchain – discuțiile 
ajungând acum la politici de inves-
tiții, impozitare, prevenirea spălării 
banilor, nevoia de reglementare – 
este important să înțelegem care va 
fi  efectul asupra pieței energiei – sau 
măcar să încercăm să îl anticipăm.

Contractele smart – costuri
mai mici, procese mai rapide
și fl exibilitate mai mare
Tehnologia blockchain modifi -

că modul în care tranzacționăm, cu 
o transformare pe fond a modelu-
lui de intermediere – de la un mo-
del centralizat (burse, platforme de 
tranzacționare, companii energeti-
ce) către un sistem descentralizat 
(clienți fi nali, consumatorii de ener-
gie), cu efect direct asupra reducerii 
costurilor. Iar nevoia de a efi cientiza 
costul tranzacțiilor, cât și nevoia de 
transparență, fac din industria ener-
getică una din cele mai importante 
domenii de implementare deoare-
ce sunt deja dezvoltate aplicații în 
blockchain care permit conectarea 
autonomă a furnizorilor cu clienții 
în baza unor reguli predefi nite (de 
exemplu specifi cații privind canti-
tatea, calitatae și prețul) – aceste 

aplicații se numesc contracte smart 
(sau inteligente). 

Scopul este de a înfi ința un sis-
tem complet descentralizat în care 
contractele de furnizare de energie 
să fi e încheiate direct între producă-
torii și consumatorii de energie (fără 
să mai fi e nevoie de intermediari) și 
care să fi e executate în mod auto-
mat. De exemplu, una din primele 

tranzacții în domeniul energiei a avut 
loc în New York în aprilie 2016, când 
energia generată de panourile solare 
ale unei familii a fost vândută direct 
unui vecin în baza unui sistem ce fo-
losea tehnologia blockchain. Așadar, 
gospodăriile care generează ener-
gie, și nu doar consumă, pot vinde 
și cumpara energia direct, având un 
grad ridicat de autonomie. 

Astfel, intermediarii ale căror ser-
vicii sunt necesare astăzi în industria 
energetica, la fel ca și în majoritatea 
industriilor, nu vor mai fi  necesari în 
noua arhitectură dat fi ind că tranzac-
țiile pot fi  inițiate și efectuate direct 
peer-to-peer – iar așa costurile vor 
fi  reduse și procesele accelerate. Ca 
rezultat, întregul sistem devine mai 
fl exibil, deoarece multe dintre ac-
tivitățile ce aveau nevoie de suport 
uman vor fi  realizate automat prin 
intermediul contractelor smart.

Contractul de furnizare indivi-
dual bazat pe contractul smart este 
însă doar una din aplicațiile posibile 
– alte aplicații sunt folosirea tehno-
logiei blockchain pentru contorizare, 
facturare, compensare, proprietate, 
gestiunea activelor, gestionarea co-
telor de emise și altele – cu potențial 
de a schimba radical piața energiei 
așa cum o știm.

În prezent, un alt exemplu tot din 
New York, îl reprezintă Brooklin Micro-
grid care dezvoltă micro rețele alimen-
tate de comunități din Brooklin, în-
tr-un mod sustenabil de la furnizori din 
comunitatea locală (www.brooklyn.
energy/) și unde companiile Siemens 
și LO3 Energy sunt implicate în dez-
voltarea proiectului. Acesta se bazează 
pe Ethereum ca și soluție Blockchain și 
avea la începutul anului 2018 aproxi-
mativ 50 de furnizori și 300 de gospo-
dării. Comunicarea este realizată prin 
intermediul unei aplicații care oferă 
informații despre energia regenerabi-
lă produsă/consumată și electricitatea 
integrată în rețea.

Modul de funcționare este pre-
zentat schematic în imaginea 1.

Și acest exemplu nu este singu-
lar. PwC urmărește proiectele dez-
voltate la nivel global pe tehnologia 
blockchain în energie și publică în 

OPORTUNITĂȚI PENTRU UTILIZAREA 
TEHNOLOGIILOR DISRUPTIVE: 
BLOCKCHAIN ÎN ENERGIE
Mircea Bozga, PwC Romania

Politici energeticePolitici energetice

Imaginea 1. Brooklin Microgrid
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mod regulat PwC Energy Blockchain 
Radar (https://www.pwc.de/de/ener-
giewirtschaft/pwc-bdew-blockchain-ra-
dar-februar-2018.pdf) – dacă în iunie 

2016 au fost identifi cate aproximativ 
15 proiecte semnifi cative, în februa-
rie 2018 numărul acestora depășea 
90, ceea ce reprezintă nu doar o 
multiplicare de 6 ori a numărului de 
proiecte, dar și un spectru mult mai 
larg al domeniilor de utilizare, re-
spectiv al companiilor care au inves-
tit în acest domeniu. Și, deși primul 

proiect a fost în New York, Europa 
a depășit cu mult investițile în blo-
ckchain în energie față de SUA sau 
alte părți ale lumii. 

Proiecte cum este proiectul 
peer-to-peer Enerchain, care este 
dezvoltat de peste 30 de companii 
de energie din Europa printre care 
EON, ENGIE, RWE, ENEL, EDF, sau 
proiectele de stabilizare a rețelei 
cum ar fi  LUtricity, dezvoltat de TWL 
și PwC, sau proiectul dezvoltat de 
TenneT, Vandebron și IBM, sunt în 

prezent pionierate ce vor determi-
na utilizarea viitoare a tehnologiei 
la scară largă. World Energy Council 
(WEC) și PwC au realizat un White 

Paper care analizează po-
tențialul tehnologiei block- 
chain în sectorul energetic, 
și în acest moment, au fost 
identifi cate cel puțin 10 di-
recții de dezvoltare (care 
acoperă arii cum ar fi  B2C 
și micro rețele, mobilitatea 
sau managementul acti-
velor), cu impact asupra 
activităților de generare, 
transmisie, distribuție, etc. 
– detaliile fi ind prezentate 
în imaginea 2.

Fără a diminua impor-
tanța riscurilor, de la nevoie 
de reglementare și efectul 
acesteia, la noi riscuri ciber-
netice, oportunitățile aduse 
de blockchain prin reduce-
rea costului tranzacțiilor, 
transparentizare, descen-

tralizarea, capacitatea de scalare și 
nu numai, vor continua să genereze 
parteneriate în industria energetică 
cu potențial disruptiv datorită modi-
fi cării modului tradițional de interme-
diere cunoscut în prezent, și, ca ata-
re, cu potential de a oferi un avantaj 
competitiv celor care investesc acum 
în dezvoltarea acestei tehnologii. 

Imaginea 2. Modele de utilizare a tehnologiei blockchain în energie.    
     Sursa: WEC și PwC
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Piața OTC Opcom

Piața OTC din cadrul OPCOM, 
cu 93 de participanți înregistrați la 
sfârșitul lui 2017, din care doar 72 
au fost activi, a rămas pentru al doi-
lea an consecutiv cea mai atractivă 
și lichidă piață de tranzacționare 
conform „Raportului anual de sinte-
ză a rezultatelor funcționării piețelor 
centralizate operate de OPCOM din 
2017“, cu un volum tranzacționat în 
2017 de peste 30 milioane MWh și o 
cotă de piață de 54%.

O particularitate a acestei pie-
țe este legată de faptul că OPCOM 
nu impune un sistem de garanții 
pentru participanți, acestea rămân 
la latitudinea lor, în baza acordului 
EFET, iar piața nu are nicio contra-
parte centrală responsabilă pentru 
asigurarea riscului de contrapar-
tidă. Modul în care fi ecare dintre 
participanții la piață a înțeles să își 
gestioneze riscul de contrapartidă a 
înregistrat la începutul anului 2017 
un moment al adevărului, după ce 
3 dintre traderii importanți din piață 
au intrat în insolvență și nu au mai 
fost în măsură să-și onoreze obliga-
țiile contractuale. Consecințele s-au 
regăsit în profi turile înregistrate, 
pentru anul respectiv de către ope-
ratorul pieței și Furnizorii de Ultimă 
Instanță. Cauzele pentru care acest 
moment a fost posibil sunt multiple, 
însă scopul acestui articol este acela 

de a identifi ca și propune o soluție 
de gestionare a unor astfel de situ-
ații pe viitor. 

Tendința Europeană 
în privința derivativelor 
tranzacționate OTC

Ca urmare a crizei fi nanciare 
din 2008, G20 a elaborat un set de 
recomandări în 2009, unele din-
tre ele vizând și tranzacțiile de pe 
piețele de tip OTC (Over-the-coun-
ter): „Toate contractele standardi-
zate OTC de instrumente derivate 
vor trebui tranzacționate pe burse 
sau platforme electronice, de la caz 
la caz, dar decontate prin interme-
diul unei contrapărți centrale până 
la sfârșitul lui 2012.“ Consecința 
imediată: la nivelul Uniunii Europe-
ne a fost elaborat EMIR (European 
Market Infrastructure Regulation 
– Regulamentul European privind 
Infrastructura Pieței), un cadru de 
reglementări care vizează în mod 
special faptul că toate tranzacții-
le aferente instrumentelor derivate 
derulate prin intermediul piețelor de 
tip OTC să facă obiectul unei com-
pensări asigurate de CCP (contra-
parte centrală), scopul evident al 
acestei prevederi fi ind acela de ate-
nua riscul de contrapartidă al fi ecă-
rui participant la piață.

Prin intermediul Registrului pu-
blic pentru respectarea obligațiilor 

de compensare sub EMIR (Public 
Register for the Clearing Obligation 
under EMIR), Autoritatea Europea-
nă ESMA (European Securities and 
Markets Authority) a optat ca, în lo-
cul unei defi niri exhaustive, să selec-
teze tipurile de derivate pentru care 
compensarea devine obligatorie. 

În baza neincluderii tranzacțiilor 
la termen derulate prin intermediul 
pieței OTC a OPCOM, au fost create 
premisele continuării tranzacționării 
în contextul reglementărilor exis-
tente și al cadrului general oferit de 
acordul EFET. 

Principiile de organizare 
ale unei piețe reglementate

Motivul pentru care o piață re-
glementată își atrage participanții 
este dat în principal de două aspec-
te: lichiditatea și încrederea că o 
tranzacție încheiată în această piață 
va fi  onorată de ambele părți, indife-
rent de evoluția viitoare a prețului.

Istoria a demonstrat că atunci 
când o piață cu livrare fi zică nu mai 
satisface condițiile de încredere care 
au generat atractivitatea ei sau ge-
nerează riscuri suplimentare, o pia-
ță alternativă derivă din aceasta, de 
exemplu: piața instrumentelor deri-
vate. Evoluția acestor piețe în pa-
ralel, s-a dovedit a fi  benefi că, însă 
excepțiile și demutualizarea piețelor 
reglementate au impus reglemen-

Rezumat
Piața de energie din România a traversat, la începutul anului 2017, o perioadă de turbulențe pe fondul creșterii prețurilor 

la energie pe termen scurt concomitent cu incapacitatea unor trădări din piață de a-și respecta obligațiile contractuale asu-
mate. În ansamblu, consumatorul fi nal nu a fost afectat, însă o serie de traderi au intrat în insolvență, iar pierderile au fost 
preluate de operatorul de sistem și furnizorii de ultimă instanță. Lucrarea prezentă își propune să exploreze modul în care 
principii care se regăsesc aplicate în conceptul de blockchain, devenit extrem de popular în ultima perioadă datorită monezilor 
virtuale, în mod special bitcoin, ar putea fi  utile pentru toți participanții la o piață de tip OTC.

Prezentul articol reprezintă exclusiv punctul de vedere al autorului și nu implică în niciun fel posibil angajatorul pe care 
acesta îl reprezintă în cadrul conferinței.

Cuvinte cheie
Piață OTC, trading energie, blockchain

*) Articolul a primit Diplomă de Excelență în cadrul FOREN 2018

REGISTRELE PUBLICE DE TIP BLOCKCHAIN 
ȘI BENEFICIILE LOR PENTRU TRANZACȚIONAREA 
PE PIAȚA OTC DIN ROMÂNIA
Tudor Răzvan, Hidroelectrica (razvan.tudor@hidroelectrica.ro) 
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tări din ce în ce mai elaborate și mai 
costisitor de implementat. Rezulta-
tul: piețele reglementate fi e că sunt 
cu livrare fi zică sau cele de instru-
mente derivate cu sau fără livrare 
fi zică, devin extrem de scumpe și 
greu de accesat de operatori noi. 

În cazul piețelor de energie 
electrică, liberalizarea și inovația 
tehnologică din ultima perioadă au 
condus la apariția unei categorii 
noi de posibili participanți la piață: 
prosumatorii (consumatorii care pot 
produce la rândul lor energie sau 
care pot revinde o energie contrac-
tată anterior). Accesul în masă la 
piață a acestei categorii este doar o 
chestiune de timp, pentru că tehno-
logia necesară există. 

În acest context nou, suprapus 
peste existența unei piețe lichide, 
dar fără garantarea centralizată a 
tranzacțiilor, o nouă provocare se ri-
dică pentru orice participant la piața 
de energie. 

Soluția pe care o propunem 
pentru acest tip de gestionare a ris-
cului de contrapartidă se bazează 
pe implementarea unui sistem de 
tip registru public de evidență dis-
tribuit între toți participanții la piață 
(Distributed Ledger Technology). 

Distributed Ledger 
Technology – Blockchain 
– Ethereum – Power 
Ledger

2008 a fost anul care a marcat 
un moment de referință și prin criza 
economică mondială, dar și printr-o 
inovație care este pe cale să pro-
ducă o nouă revoluție economică, 
după cum anticipează specialiștii în 
domeniu, prin publicarea articolului 
„Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic 
Cash System“, semnat sub pseudo-
nimul Satoshi Nakamoto. În esență, 
acest articol a vizat o formă nouă de 
transfer a banilor sub forma unor 
denominări virtuale „Bitcoin“ într-o 
rețea de tip Peer2Peer (P2P). Meca-
nismul propus de Nakamoto urmă-
rește modalitatea optimă de transfer 
a fondurilor între o parte și alta în 
lipsa unei entități centrale de refe-
rință și în care ambele părți au în-
credere. În modelul tradițional de 
tranzacționare, o astfel de entitate 
este reprezentată de o bancă cen-
trală sau o contraparte centrală/casa 
de compensare.

Modelul propus de Nakamoto se 
bazează pe faptul că toate tranzacți-
ile sunt înregistrate într-un Registru 
public distribuit (DLT – Distributed 
Public Ledger) către toți participanții 
din ecosistemul în care se întâmplă 
tranzacțiile, și care cuprinde un lanț 
de semnături digitale consecutive 
(blockchain) care atestă existența 
monedei electronice tranzacționa-
te, dar și a tranzacției. Premisa de 
la care autorul pleacă este aceea că 
„singurul mod de a confi rma absen-
ța unei tranzacții este să ai acces la 
toate tranzacțiile“, iar singurul mod 
în care tranzacțiile pot fi  validate 
fără o entitate care să gireze acest 
lucru, este acela că toate informațiile 
sunt făcute publice, iar participanții 
trebuie să consimtă asupra modului 
în care sunt ordonate tranzacțiile ac-
ceptate în registru (blockchain).

În fapt, dacă ar fi  să considerăm 
această afi rmație ca pe un corolar 
care să stea la baza modului de or-
ganizare a oricărei piețe, am putea 
afi rma că managementul riscului de 
contrapartidă este pe jumătate re-
zolvat. 

Soluția propusă de Nakamoto 
este departe de a fi  unică sau per-
fectă, însă momentul de cotitură a 
fost marcat de masa critică, ajun-
să astfel să se raporteze la moneda 
virtuală bitcoin și evoluția continuă 
a tehnologiei din spatele ei și a eco-
sistemului de tranzacționare. 

Deși notorietatea a fost atinsă 
cu ajutorul monedei virtuale, inova-
ția tehnologică din spate, care poate 
schimba complet modul în care func-
ționează multe industrii, după cum 
apreciază studiile Băncii Mondiale sau 
ale Biroului Guvernamental pentru 
Știință al Marii Britanii, este Registrul 
public distribuit (DLT sau Blockchain 
în cazul Bitcoin). 

DLT – Distributed Ledger Te-
chnology – se referă la modul în 
care datele sunt distribuite în mai 
multe zone de stocare sau regis-
tre. DLT, conform studiului Băncii 
Mondiale, permite în același timp ca 
tranzacțiile să fi e înregistrate, dis-
tribuite și sincronizate către rețeaua 
de participanți. Blockchain-ul repre-
zintă o structură de date distribuită 
în pachete de date numite generic 
„blocuri“, care sunt conectate între 
ele într-un lanț digital prin algoritmi 
de criptare, ce cuprind semnături 
digitale, „hash-uri“, și care nu pot 

fi  schimbate în timp. Chiar dacă 
schimbarea este posibilă în timp 
prin minerit, efortul de procesare 
este imens din cauza faptului că 
modul de validare (proof-of-work) 
se bazează pe principiul: un proce-
sor este egal cu un vot. Calculele de 
probabilități efectuate aici tind să 
demonstreze soliditatea unui DLT 
deschis. 

Nu ne propunem să descri-
em modul în care funcționează din 
punct de vedere tehnic blockcha-
in-ul, însă controversele și riscu-
rile materializate până în prezent 
cu privire la această tehnologie au 
demonstrat că siguranța sistemului 
poate fi  pusă în pericol chiar dacă 
nodurile colective oneste, din rețea-
ua care face obiectul DLT, controlea-
ză mai multă putere de procesare 
(CPU power) decât cele care aparțin 
unui grup de atacatori. 

Acest tip de risc este analizat 
de Eyal și Sirer în „Majority is not 
Enough: Bitcoin Mining is Vulnera-
ble” și concluzia lor că sistemul este 
manipulabil prin faptul că fi ecare 
dintre cei implicați în procesul de 
„minare” poate căuta să-și maximi-
zeze câștigurile prin alianțe care au 
alte scopuri decât cele pe care siste-
mul le propune. Un exemplu empiric 
aici poate fi  dat de faptul că cea mai 
mare capacitate de procesare (CPU) 
există în acest moment în China, iar 
aceasta poate determina o tendin-
ță nedorită. Cu toate acestea, Pass 
și Shi în „Fruit Chains: A fair blo-
ckchains” subliniază faptul că bloc-
kchain-ul lui Nakamoto reprezintă o 
descoperire extrem de importantă, 
și anume aceea că la scala Inter-
netului „consensul distribuit” este 
posibil, asta în ciuda intereselor in-
dividuale ale „minerilor” de bitcoin, 
a organizării lor în structuri care pot 
afecta descentralizarea și a recom-
pensării minerilor care vor fi  efec-
tuate în viitorul apropiat din comi-
sioanele de tranzacționare și nu din 
recompensele inițiale, fapt ce va pu-
tea genera o instabilitate.

Literatura sintetizează existența 
în practică a mai multor tipuri de Re-
gistre: centralizate, descentralizate 
(publice) deschise și descentralizate 
cu autorizare. Particularitățile celor 
descentralizate sunt bine surprinse 
în tabelul de mai jos:

Scopul inițial de a face imposi-
bilă cheltuirea aceleiași monede de 
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două ori a fost atins prin blockcha-
in. Problemele unui astfel de registru 
distribuit nu au întârziat să apară, iar 
Bonneau și alți autori în „SoK: Re-
search Perspectives and Challenges 
for Bitcoin and Cryptocurrencies“ au 
sistematizat, din mai multe analize, 

proprietățile pe care un protocol de 
consens ar trebui să le aibă pentru ca 
blockchain-ul să fi e considerat stabil:

• Consens decisiv. În orice 
moment, toate nodurile conforme 
vor conveni asupra unui prefi x a 
ceea ce va deveni blockchain-ul va-
labil decisiv. Nu putem solicita ca cel 
mai lung lanț să fi e în orice moment 
un prefi x al blockchain-ului decisiv 
deoarece blocurile pot fi  eliminate 
(devin „învechite”) din cauza alter-
nativelor temporare. 

• Convergență exponențială. 
Probabilitatea unei alternative de 
adâncime (fork of depth) „n“ este 
O(2−n). Acest lucru oferă utilizatori-
lor încredere mare că o simplă regu-
lă „k confi rmations” va asigura fap-

tul că tranzacțiile acestora vor inclu-
de în permanență o încredere mare. 

• Liveness. Noi blocuri vor con-
tinua să fi e adăugate, iar tranzacții 
valabile cu taxe corespunzătoare vor 
fi  incluse în blockchain într-o perioa-
dă rezonabilă de timp. 

• Corectitudine. Toate blocurile 
din cel mai lung lanț vor include nu-
mai tranzacțiile valabile. 

• Echitate. Ca așteptare, un 
miner cu o proporție α din puterea 
computațională totală va mina o 
proporție ~ α de blocuri (presupu-
nând că aceștia aleg blocuri valide). 

Tehnologia din spatele bitcoin a 
evoluat și au apărut pe rând alter-
native care au generat apariția unor 
ecosisteme întregi în spatele unei 
criptomonede (ex: Ethereum), pro-
tocoale de plăți și decontări (Ripple), 
proiecte umbrelă cum este cazul 
Hyperledger Project dezvoltat de 
Fundația Linux sau alte inițiative de 
tipul Corda (a se vedea tabelul din 
pag. 14).

Un pas înainte în evoluția între-
gului ecosistem de monede virtuale 
a fost apariția burselor unde aceste 
monede puteau fi  tranzacționate. 

„Antifragilitatea“ unui astfel de 
ecosistem este testată zi de zi, chiar 
printr-o serie de falimente care au 

fost înregistrate pe parcursul ultimi-
lor 2 ani, iar piețele departe de a fi  
mature sunt extrem de numeroase 
și lipsite de lichiditate, cu vădite ten-
dințe de concentrare. Potrivit agre-
gatorului Cryotocoincharts, la înce-
putul lunii mai 2018, 193 de burse 
de acest gen, înregistrau o capitali-
zare de 6,7 miliarde USD, cu partici-
parea a peste 6800 de participanți în 
piețe. Primele 10 burse listate repre-
zentau 94% din capitalizarea totală. 

Ethereum 
și smart contracts

Ethereum este o mașină virtua-
lă descentralizată care rulează pro-
grame, numite contracte, la cererea 

Blockchains „publice” (deschise) Blockchains cu autorizare
 Parte 
centrală

Nu există administrator sau proprietar 
central

Are un anumit grad de administrare sau 
control extern

Acces Se poate alătura oricine Numai participanții preselectați se pot alătura 
rețelei

Nivel de 
încredere

Membrii rețelei nu au obligația de a avea 
încredere unul în celălalt

Este necesar un nivel mare de încredere între 
membri (deoarece colaborarea dintre membri 
poate modifi ca registrul)

Transparență Registrul este deschis și transparent 
– distribuit tuturor membrilor rețelei

Sunt posibile diferite grade de deschidere și 
transparență a registrul

Securitate Securitate prin distribuție largă într-o 
rețea la scară mare

Securitate prin controlul accesului combinat 
cu DLT în rețele la scară mai mică

Viteză Procesarea mai lentă a tranzacțiilor 
restricționează volumul tranzacțiilor

Procesarea mai rapidă a tranzacțiilor permit 
un volum mai mare de tranzacții

Identitate Identitate anonimă a utilizatorului sau 
protejat de pseudonime

Verifi carea identității solicitată de obicei de 
proprietar/administrator

Consens Proof-of-work difi cil solicitat ca 
mecanism de consens

Sunt posibile o varietate de mecanisme de 
consens (de obicei mai puțin difi cile și mai 
puțin costisitoare decât proof-of-work în 
blockchains fără aprobare)

Activ
De obicei: criptomonede native. Dar sunt 
posibile implementări în care este folosit 
un token care poate reprezenta un activ.

Orice activ.

Dreptul de 
proprietate

Problemele legale privind lipsa de 
proprietate deoarece nicio entitate 
juridică nu deține sau controlează 
registrul.

Claritate juridică mai mare asupra proprietății 
deoarece proprietarul/ administratorul este o 
entitate juridică

Exemple Bitcoin, Ethereum R3’s Corda, Hyperledger Fabric

Sursa: Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain, Fin Tech Note No1, 2017 International Bank
for Reconstruction and Development / the World Bank pg. 12
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utilizatorilor. Contractele (smart 
contracts) sunt scrise în limbaj 
Turing care mai este numit și EVM 
byte code. Practic, orice contract 

este reprezentat de un set de func-
ții, fi ecare dintre ele fi ind defi nită 
printr-o linie de cod. În plus, o fa-
cilitate majoră a acestor contracte 
este dată de faptul că permit tran-
sferul de Etheri (criptomoneda ase-
mănătoare bitcoin-ului) de la un 
utilizator la altul sau de la un con-
tract la altul. În general, utilizatorii 
transmit în Ethereum tranzacții cu 
scopul de a crea un nou contract, a 
invoca o funcție a unui contract sau 
pentru a transfera etheri. Ca și în 
cazul bitcoin-ului, toate tranzacțiile 
fac obiectul înregistrării lor într-un 
blockchain. Premisele de securitate 
ale acestui ecosistem sunt similare 
ca și în cazul Bitcoinului, însă așa 
cum subliniau Atzei și alți autori în 
„A survey of attacks on Ethereum 
smart contracts“ execuția corectă 
a contractelor smart nu este sufi ci-
entă pentru a face aceste contracte 
sigure. Mai mult, taxonomia vulne-
rabilităților evaluată în cadrul aces-
tei analize indică faptul că sistemul 
este încă perfectibil, plecând de la 
furtul a 60 de milioane de USD, în 

18 iunie 2016, înregistrate în ca-
drul execuției unui contract (care 
viza construirea unei platforme de 
crowd-funding: DAO). Efectele au 

fost ulterior anulate, după o dezba-
tere aprinsă care a condus la revi-
zuirea blockchain-ului care valida 
această tranzacție. 

Trading de Energie 
și blockchain

De la bursele de monede virtuale 
până la apariția, în 2016, a primei 
platforme de tranzacționare a ener-
giei regenerabile pe baza unei crip-
tomonede și a blockchain-ului, nu 
a fost decât un pas. Power Ledger 
(POWR) este o piață bazată pe un 
ecosistem Ethereum, are la bază un 
token dual și se generează pe două 
nivele de registre blockchain: POWR 
și Sparkz. Emisiunile inițiale de to-
kenuri (în cazul de față printre cele 
mai bine fi nanțate la nivel mondi-
al – 17 milioane de USD echivalent) 
au făcut posibil, practic, pentru 
participanții de oriunde din lume, 
să tranzacționeze energie. La mo-
mentul redactării acestui material, 
tokenuri de tip POWR pot fi  cumpă-
rate în continuare de pe 9 piețe, iar 

inițiativele de acest gen nu încetea-
ză să apară, cea mai recentă men-
țiune fi ind lansarea Bitwatt pe piața 
din România.

Ce nu poate fi  trecut cu vederea 
este profi lul de risc pe care cei de la 
Power Ledger l-au realizat, „Power Le-
dger token generation event - disclo-
sure document“ pentru investitorii pe 
care i-au atras, și simpla enumerare a 
riscurilor nu face decât să sublinieze 
încă o dată, fragilitatea, dar și lipsa de 
robustețe a unui astfel de demers:

a. Riscuri asociate cu dezvol-
tarea și întreținerea platformei  

b. Riscul de a pierde accesul 
la token-ul powr din cauza pierderii 
cheii/cheilor private

c. Riscuri asociate cu proto-
coalele Ethereum și Bitcoin 

d. Riscuri de atacuri de ex-
ploatare  

e. Riscul de hacking, amenin-
țări cibernetice și defi ciențe de se-
curitate  

f. Riscul asociat cu piețele 
pentru powr  

g. Riscul de schimburi  
h. Riscul de pierderi neasigu-

rate și de tranzacționare  
i. Riscuri asociate cu regle-

mentări incerte, măsuri de executa-

Politici energeticePolitici energetice

Exemple de registre distribuite

Bitcoin
 Deschis/ Fără permisiune
 Primul și cel mai mare blockchain public
 Înregistrează tranzacții de criptomonede Bitcoin

Ethereum

 Deschis/Fără permisiune
 Cel mai popular blockchain pentru contracte smart (a se 

vedea secțiunea 8). Ethereum permite unei limbi scriptice să 
existe peste un blockchain, ceea ce permite construcția de 
contracte smart.

 DAO a folosit Ethereum 

Ripple
 Cu permisiune
 Axat pe comerț transfrontalier și plăți interbancare
 Oferă o alternativă la bănci corespondente
 A adunat 55 milioane $  în fi nanțarea Seria B în Q3 2016

Fabric (Hyperledger Project)

 Cu permisiune
 Open-source
 Axat pe ajutorarea instituțiilor fi nanciare în diminuarea riscului 

de decontare și reducerea costurilor de reconciliere.
 Colaborare între Fundația Linux și peste 80 de societăți 

fi nanciare și tehnologice, inclusiv IBM, DTCC, JP Morgan, 
Accenture, CISCO

Corda (R3 CEV)
 Cu permisiune
 Creat de R3, un consorțiu de peste 70 de instituții fi nanciare
 Open-source
 Axat pe aplicații fi nanciare

Sursa: Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain, Fin Tech Note No1, 2017 International Bank 
for Reconstruction and Development / the World Bank pg. 14
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re și evenimente geopolitice  
j. Riscuri care decurg din im-

pozitare  
k. Riscul de platforme alterna-

tive  
l. Risc de interes insufi cient în 

platformă  
m. Riscul unei fl uctuații nefa-

vorabile a valorii eterului și a altei 
valute  

n. Riscul de dizolvare a power 
ledger  

o. Riscuri care decurg din lipsa 
drepturilor de guvernare  

p. Riscuri ce implică stocarea 
în cloud 

q. Token-urile criptografi ce pot 
prezenta riscuri de volatilitate ex-
tremă a prețurilor  

r. Riscul reclamațiilor privind 
drepturile de proprietate intelectu-
ală 

s. Riscuri neanticipate
Complexitatea și vastitatea de-

mersurilor înregistrate în acest do-
meniu indică un singur lucru: inte-
res ridicat din partea investitorilor și 
nu numai, dar și un trend din ce în 
ce mai urmărit și susținut de autori-
tățile publice.

Energia electrică joacă un rol 
extrem de important în tot ecosis-
temul monezilor virtuale, conform 
Bitcoin Energy Consumption Index 
publicat de Digiconomist: 

– consumul de energie electrică 
estimat pentru producția de bitcoin 
la nivel mondial: 65,5Twh cu o ten-
dință de dublare până la începutul 
anului viitor.

– veniturile anuale estimate din 
activități de minerit: 7,6 miliarde 
USD.

– procentul de cost din costuri 
totale de minare aferent consumului 
de energie electrică: 43,2%

– Un caz aparte este analizat și 
de Banca Mondială în ultimul ei ra-
port: Georgia a înregistrat un con-
sum de energie electrică la cel mai 
mare nivel în ultimii ani, cu peste 
8% față de anul precedent, datorită 
activităților de minerit aferente crip-
tomonedelor și a cadrului legislativ 
favorabil din punct de vedere fi scal. 

Propunere

În acest context, o piață cum este 
cea OTC de energie din România, se 
afl ă în situația în care o vânzare la 
termen, cum este cea de calendar 

pentru anul care urmează, vânzăto-
rul fi ind producător și cumpărătorul, 
un trader sau un furnizor (sau client 
fi nal, dacă propunerea descrisă se va 
materializa sau prosumerii vor avea 
acces în această piață), se aseamănă 
foarte mult ca și mod de operare cu 
un ICO (Initial Coin Off ering). Emisi-
unea de monedă virtuală inițială se 
bazează pe vânzarea de tokenuri, 
astfel încât masa critică de monedă 
generată să fi e sufi cientă pentru pri-
mele tranzacții. 

Diferența fundamentală în acest 
caz este că energia, o marfă fungi-

bilă prin excelență, ar putea fi  digi-
talizată, astfel încât toate fl uxurile 
de vânzare/cumpărare, dar și cele 
de livrare fi zică efectivă să fi e exe-
cutate pe același principiu ca o tran-
zacție efectuată cu monede virtuale 
cu ajutorul unui DLT.

De exemplu, dacă toată cantita-
tea de energie destinată tranzacțio-
nării pe piața OTC a OPCOM ar face 
obiectul digitalizării ei ca și activ, 
astfel încât orice cantitate de ener-
gie (la cea mai mică granularitate la 
care poate fi  tranzacționată) vându-
tă să benefi cieze de un identifi cator 
digital unic, imposibil de falsifi cat, 
și care să cuprindă și elementele de 
autenticitate (momentul producției, 
locul producției, sursa energiei pri-

mare – apă, vânt, hidrocarburi etc) 
s-ar putea obține o situație ipotetică 
reprezentată în fi gura 1:

Astfel, în cazul tranzacționării, 
fi ecare tranzacție de tipul Ti(niția-
lă) până la Tf(inală) se va baza pe 
un activ digital (o energie care nu 
există încă, dar care va avea niște 
elemente de identifi care) care va fi  
livrat la termenul agreat conform 
tranzacției. În situația în care o pla-
tă (CFi - Cash Flow inițial) este efec-
tuată de clientul fi nal, dar undeva, 
pe parcurs, unul dintre intermediari 
nu plătește mai departe, informa-

ția respectivă se transmite către tot 
DLT-ul (registrul public), astfel încât 
orice altă tranzacție care îl include 
să fi e validată fără ca el să mai fi e 
parte din tranzacție. Ce înseamnă 
acest lucru? Practic orice încasare 
viitoare îl va ocoli și va fi  efectua-
tă direct către următoarea contra-
parte de tranzacționare din lanț. În 
exemplul din figură, presupunând 
că traderul 2 nu plătește traderul 
1 care la rândul lui ar trebui să 
plătească producătorul, orice altă 
viitoare tranzacție, în care trade-
rul 2 este implicat, se va derula 
astfel: traderul 3 va plăti direct 
traderul 1 și acesta mai departe 
producătorul. 

Politici energeticePolitici energetice

Fig.1. Structură de blockchain propusă pentru piața OTC 
a OPCOM
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Concluzii 

Inițiativa propusă poate să aibă 
la prima vedere un dezavantaj, și 
anume acela că singurele entități 
care trebuie să furnizeze garanții 
pentru ca tranzacția să aibă loc sunt 
furnizorul și clientul fi nal. Ceea ce 
de fapt se întâmplă în aproape toate 
celelalte piețe ale OPCOM-ului. 

Producătorul (fi e că este produ-
cător tradițional sau prosumer) va 
fi  singurul în măsură să digitalize-
ze unitatea minimă de putere care 
poate face obiectul unei tranzacții al 
unui transfer (ex: 1Kw, 1Mw, 1 Gw, 1 
Tw). Algoritmul de generare a cheilor 
de criptare se poate baza pe același 
sistem de proof of work ca și în ca-
zul blockchain-ului, cu mențiunea că 
el va trebui să conțină și elementele 
de identifi care fi zică amintită (sursa, 
data, locul producției). Activul digital 
astfel identifi cat va fi  cel care va face 
obiectul tranzacționării efective. 

Avantajul major al unui astfel 
de mod de tranzacționare este acela 
că traderii/intermediarii/furnizorii/
distribuitorii nu mai trebuie să fur-
nizeze niciun fel de garanție pentru 
tranzacționare, accesul la piață fi ind 
extrem de simplu, însă orice întârzi-
ere la plată sau neplată îi va elimina 
complet din piață și din orice tran-
zacție în care au fost implicați.

Faptul că toți participanții au ac-
ces la toate tranzacțiile și că în orice 
moment există o evidență publică a 
energiei care este tranzacționată/
consumată în piață și la fel și livră-
rile efective se întâmplă la fel de 
transparent, nu poate conduce de-
cât la creșterea lichidității și a încre-

derii în această piață chiar și în lipsa 
unei contrapărți centrale. 
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Leaders will take stock of the 
important  progress achieved in 
better integrating the Iberian Pen-
insula into the internal energy mar-
ket and will formally agree on ways 
to strengthen the regional cooper-
ation between Spain, France and 
Portugal.

European Commission President 
Jean-Claude Juncker said: „To-
day›s event shows the value of Eu-
ropean solidarity and regional uni-
ty. By agreeing on steps forward 
to complete the energy intercon-
nections between France, Portugal 
and Spain and ways to enhance 
our regional cooperation, we are 
strengthening the security of ener-
gy supply across Europe, and deliv-
ering on our promise to make Eu-
rope number one on clean energy 
and renewables. The world looks to 
us for leadership in these turbulent 
times. Let›s show just how much 
unity can achieve.”

Commissioner Miguel Ari-
as Cañete said: „This summit will 
showcase the commitment of the 
Juncker Commission to get the 
hardware of the Energy Union built 
on the ground and make a diff er-
ence. A solid and resilient energy 
infrastructure is also essential to 
encourage regional action in new 
areas, such as renewables and en-
ergy effi  ciency. This will help us de-
liver on our Paris Agreement com-
mitments. I am particularly pleased 
by the signing of a grant agreement 
for the power line crossing the Bay 
of Biscay, the largest investment in 
energy infrastructure under Con-
necting Europe Facility ever award-
ed. It is good for Spain and Portu-
gal, good for France, and good for 
Europe”.

Commissioner for Climate Action 
and Energy Miguel Arias Cañete was 
present on behalf of the Commis-

sion President Jean-Claude Juncker. 
The Vice-President of the European 
Investment Bank Emma Navarro 
also attended the meeting.

Since the Juncker Commission 
took offi  ce, the integration of the 
Iberian Peninsula into the internal 
energy market has been a priori-
ty. By supporting the construction 
of the necessary infrastructure, the 
EU›s goal is to end the energy iso-
lation of this part of Europe, whilst 
improving energy security, giving 
consumers more choice, and spur-
ring economic growth and jobs. 
These interconnections are also es-
sential for renewable energy sourc-
es to thrive and make Europe world 
number one in renewable energy.

Underlining the EU›s willing-
ness to complete the Energy Un-
ion and fulfi l its commitments 
under the Paris agreement, the 
leaders will sign the Lisbon Dec-
laration that clearly sets out the 
way forward. It builds on the Ma-
drid Declaration from March 2015 
which launched the integration pro-
cess and set up a High Level Group 
chaired by the Commission to steer 
progress. A grant agreement for the 
power line crossing the Bay of Bis-
cay totalling €578 million, will also 
be signed at the occasion. It will be 
the largest Connecting Europe Facil-
ity investment ever awarded to an 
energy infrastructure project. With 
280 kilometres of electricity inter-
connection, the link will double by 
2025 the exchange capacity be-
tween France and Spain and bring 
Spain closer to the 15% intercon-
nection target contained in the new 
regulation on the governance of the 
Energy Union.

Background
The lack of suffi  cient intercon-

nection capacity remains an obsta-

cle for the creation of an electric-
ity market in South-West Europe 
and has prevented Iberian energy 
companies from fully participating 
in the EU electricity market. With 
an interconnection capacity of only 
6,000 MW, Spain and with it, Portu-
gal remains largely an energy island 
that does not participate fully in the 
European electricity market. This 
interconnection capacity also puts 
them behind the 15% interconnec-
tion target contained in the recently 
adopted regulation on the Govern-
ance of the Energy Union. Since the 
Juncker Commission took offi  ce, en-
ergy interconnections between the 
Iberian Peninsula and the EU inter-
nal market have been boosted con-
siderably.

Examples of progress:
Biscay Bay line: with 280 

kilometres of electricity intercon-
nection, it will double by 2025 the 
exchange capacity between France 
and Spain, bring Spain closer to the 
10% interconnection target set by 
the European Council (from the cur-
rent level of 6%) and will integrate 
the whole Iberian Peninsula into the 
internal electricity market. At Lis-
bon, it was awarded €578 million 
in Connecting Europe Facility-Ener-
gy grants, the largest ever awarded 
to an energy infrastructure project.

Santa-Llogaia-Baixas/
INELFE project: the completion 
in June 2017 of the phase-shifter 
transformer in Arkale, Spain, ena-
bled the full utilisation of the San-
ta-Llogaia-Baixas interconnection 
between Spain and France, dou-
bling the electricity interconnection 
capacity between both countries. 
These investments co-fi nanced by 
the European Commission made it 
possible for Spain to help France 
and show solidarity during periods 

Din energetica UEDin energetica UE

EUROPEAN SOLIDARITY ON ENERGY: BETTER 
INTEGRATION OF THE IBERIAN PENINSULA 
INTO THE EU ENERGY MARKET

In the presence of the European Commission, the Prime Minister of Portugal António Costa, 
the President of France Emmanuel Macron, and the President of the government of Spain Pedro 
Sanchez met in Lisbon in July to strengthen their regional cooperation in the framework of the 
Energy Union.
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of supply-demand stress during the 
winter of 2017.

Interconnection project 
between Spain and Portu-
gal (Ponte Lima – Vila Nova Famal-
icão - Recarei (PT) and Beariz - Fon-
tefría (ES)): it will allow Portugal to 
attain the 10% level of interconnec-
tions by increasing the current in-
terconnection capacity level to 3.2 
GW. The commissioning date of the 
project is planned by 2021.

Pyrenean crossings: two 
projects to increase the electricity 
interconnection capacity between 
Spain and France across the Pyre-
nees are under consideration. A fi rst 
link concerns Cantegrit in France 
and Navarra in Spain, and the other 
one Marsillon in France and Aragón 
in Spain.

Val de Saône gas pipeline: 
it will contribute to Spanish and Por-
tuguese access to the European Gas 
Market when completed by end 2018.

STEP project: aims at in-
creasing the bidirectional fl ows be-
tween the Iberian Peninsula and 
France and improve the intercon-
nection with the internal gas mar-
ket through the development of 
the Eastern gas axis, including a 
third interconnection point between 
Spain and Portugal.

Financing
In addition to the fi nancing op-

portunities provided to infrastruc-
ture projects of common interest 
(PCIs) under the energy window 
of the Connecting Europe Facility 
(CEF) and the European Structur-

al and Investment Funds, the Eu-
ropean Fund for Strategic Invest-
ment (EFSI) (the so-called “Juncker 
Plan”) supports key interconnection 
projects, therefore accelerating and 
complementing the current struc-
ture of European fi nancial assis-
tance. The proposals for the next 
EU budget for 2021-2027include 
a new energy window under the 
Connecting Europe Facility, with a 
budget close to 1 billion euro (€865 
million), to nurture Member States 
cooperation on cross-border renew-
ables projects.

More information
Madrid declaration (https://

ec.europa.eu/energy/sites/ener/
files/documents/Madrid%20decla-
ration.pdf) 

Din energetica UEDin energetica UE

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html
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The electricity sector attracted 
the largest share of energy invest-
ments in 2017, sustained by robust 
spending on grids, exceeding the oil 
and gas industry for the second year 
in row, as the energy sector moves 
toward greater electrifi cation, ac-
cording to the International Energy 
Agency’s latest review of global en-
ergy spending.

Global energy investment to-
talled USD 1.8 trillion in 2017, a 2% 
decline in real terms from the previ-
ous year, according to the World En-
ergy Investment 2018 report. More 
than USD 750 billion went to the 
electricity sector while USD 715 bil-
lion was spent on oil and gas supply 
globally.   

State-backed investments are 
accounting for a rising share of global 
energy investment, as state-owned 
enterprises have remained more 
resilient in oil and gas and thermal 
power compared with private actors. 
The share of global energy invest-
ment driven by state-owned enter-

prises increased over the past fi ve 
years to over 40% in 2017.

Meanwhile, government policies 
are playing a growing role in driving 
private spending. Across all power 
sector investments, more than 95% 
of investment is now based on reg-
ulation or contracts for remunera-
tion, with a dwindling role for new 
projects based solely on revenues 
from variable pricing in competi-
tive wholesale markets. Investment 
in energy effi  ciency is particularly 
linked to government policy, often 
through energy performance stand-
ards.

The report also fi nds that af-
ter several years of growth, com-
bined global investment in renewa-
bles and energy effi  ciency declined 
by 3% in 2017 and there is a risk 
that it will slow further this year. 
For instance, investment in renew-

able power, which accounted for 
two-thirds of power generation 
spending, dropped 7% in 2017. 
Recent policy changes in China 
linked to support for the deploy-
ment of solar PV raise the risk of 
a slowdown in investment this 
year.

As China accounts for more 
than 40% of global investment 
in solar PV, its policy changes 

have global implications. This con-
fi rms past IEA reports that have 
highlighted the critical importance 
of policies in driving investment in 
renewable energy. 

While energy effi  ciency showed 
some of the strongest expansion in 
2017, it was not enough to off set 
the decline in renewables. Moreo-
ver, effi  ciency investment growth 
has weakened in the past year as 
policy activity showed signs of slow-
ing down. 

“Such a decline in global invest-
ment for renewables and energy ef-
fi ciency combined is worrying,” said 

Dr Fatih Birol, the IEA’s Executive 
Director. “This could threaten the 
expansion of clean energy needed 
to meet energy security, climate 
and clean-air goals. While we would 
need this investment to go up rap-
idly, it is disappointing to fi nd that it 
might be falling this year.”

The share of fossil fuels in en-
ergy supply investment rose last 
year for the fi rst time since 2014, 
as spending in oil and gas increased 
modestly. Meanwhile, retirements 
of nuclear power plants exceeded 
new construction starts as invest-
ment in the sector declined to its 
lowest level in fi ve years in 2017.

The share of national oil compa-
nies in total oil and gas upstream 
investment remained near record 
highs, a trend expected to persist 
in 2018. Though still a small part 
of the market, electric vehicles now 
account for much of the growth 
in global passenger vehicle sales, 
spurred by government purchase 
incentives. For electric cars, nearly 
one quarter of the global value of EV 
sales in 2017 came from the budg-
ets of governments, who are allo-
cating more capital to support the 
sector each year.

Final investment decisions for 
coal power plants to be built in the 

Din energetica UEDin energetica UE

GLOBAL ENERGY INVESTMENT IN 2017 
FAILS TO KEEP UP WITH ENERGY SECURITY 
AND SUSTAINABILITY GOALS

The electricity sector attracted the largest share of energy investments 
in 2017 for the second year in row. (Photograph: Getty Images)



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVI, Nr. 195, septembrie  201820

coming years declined for a second 
straight year, reaching a third of 
their 2010 level. However, despite 
declining global capacity additions, 
and an elevated level of retirements 
of existing plants, the global coal 
fl eet continued to expand in 2017, 
mostly due to markets in Asia. And 
while there was a shift towards 
more effi  cient plants, 60% of cur-
rently operating capacity uses inef-
fi cient subcritical technology.

The report fi nds that the pros-
pects of the US shale industry are 
improving. Between 2010 and 2014, 
companies spent up to USD 1.8 for 
each dollar of revenue. However, the 
industry has almost halved its break-

even price, providing a more sus-
tainable basis for future expansion. 
This underpins a record increase in 
US light tight oil production of 1.3 
million barrels a day in 2018.

“The United States shale indus-
try is at turning point after a long 
period of operating on a fragile fi -
nancial basis,” said Dr Birol. “The in-
dustry appears on track to achieve 
positive free cash fl ow for the fi rst 
time ever this year, turning into a 
more mature and fi nancially solid 
industry while production is growing 
at its fastest pace ever.”

The improved prospects for the 
US shale sector contrast with the rest 
of the upstream oil and gas industry. 

Investment in conventional oil pro-
jects, which are responsible for the 
bulk of global supply, remains sub-
dued. Investment in new convention-
al capacity is set to plunge in 2018 to 
about one-third of the total, a mul-
ti-year low raising concerns about the 
long-term adequacy of supply.

This edition of World Energy 
Investment, which is being re-
leased for free this year, provides a 
wealth of data and analysis for de-
cision making by governments, the 
energy industry and fi nancial insti-
tutions to set policy frameworks, 
implement business strategies, 
fi nance new projects and develop 
new technologies. 

Din energetica UEDin energetica UE

Strong demand growth from 
China, greater industrial demand, 
and rising supplies from the United 
States, will transform global natu-
ral gas markets over the next fi ve 
years according to the International 
Energy Agency’s latest market fore-
cast.

Global gas demand will grow 
at an average rate of 1.6% a year, 
reaching just over 4,100 billion cu-
bic meters (bcm) in 2023, up from 
3,740 bcm in 2017, according to the 

IEA’s latest annual gas market re-
port, Gas 2018, which was released 
in June 2018.

“In the next fi ve years, global 
gas markets are being re-shaped by 
three major structural shifts,” said 
Dr Fatih Birol, the IEA’s Executive 
Director. “China is set to become 
the world’s largest gas importer 
within two-to-three years, US pro-
duction and exports will rise dra-
matically strongly and industry is 
replacing power generation as the 

leading growth sector. While 
gas has a bright future, the in-
dustry faces tough challenges. 
These include the need for gas 
prices to remain aff ordable rel-
ative to other fuels in emerg-
ing markets and for industry to 
curb methane leaks along the 
value chain.”

Chinese gas demand is 
forecast to grow by 60 % be-
tween 2017-2023, under-
pinned by policies aimed at 
reducing local air pollution by 
switching from coal to gas. 
China alone accounts for 37% 
of the growth in global demand 
in the next fi ve years and be-
comes the largest natural gas 
importer by 2019, overtaking 
Japan. The IEA also forecasts 
strong growth in gas use in 
other parts of Asia, including 

in South and Southeast Asia, driven 
by strong economic growth and ef-
forts to improve air quality.

For end-use sectors, industry will 
become the largest contributor to 
the increase in global gas demand 
to 2023, taking the lead from pow-
er generation, which had historically 
held this role. The change is especial-
ly marked in Asia and other emerging 
markets thanks to higher gas use in 
industrial processes and as feedstock 

THE GAS INDUSTRY’S FUTURE LOOKS BRIGHT 
OVER NEXT FIVE YEARS, ACCORDING TO IEA 
ANALYSIS

LNG is progressively taking a larger share in global gas trade, especially 
in Asia (Photograph: Shutterstock)
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for chemicals and fertilizers. Over-
all, industry accounts for over 40% 
of growth in global gas demand to 
2023, according to the IEA, followed 
by 26% for power generation.

Major changes are also evident 
on the supply side, with the Unit-
ed States leading gas production 
growth worldwide to 2023, thanks 
to the on-going US shale revolution. 
Most new US supplies will be geared 
to export markets as LNG or through 
pipelines. The development of desti-
nation-free and gas-indexed US LNG 
exports will provide additional fl ex-
ibility to the expanding global wa-
ter-borne traded market.

LNG is progressively taking a 
larger share in global gas trade, es-
pecially in Asia. LNG trade as a share 
of total gas trade is forecast to rise 
from a third in 2017 to almost 40% 
in 2023. Emerging Asian markets will 
account for about half of global LNG 
imports by 2023. This continued rise 
in the LNG market will have signifi -
cant impacts on trade fl ows, pricing 
structures and global gas security.  

 The current wave of LNG export 
projects will increase liquefaction 
capacity by 30% by 2023. This will 
be led by an in-
crease in output 
from the United 
States, which ac-
counts for nearly 
three-quarters 
of the growth in 
total global LNG 
exports in the 
period, followed 
by Australia and 
Russia. Howev-
er, a lack of new 
LNG projects af-
ter 2020 could 
lead to a tighten-
ing of LNG mar-
kets. Given the 
long-lead time 
of such projects, 
investment deci-
sions will need to 
be taken in the next few years to 
ensure adequate LNG supply be-
yond 2023.

Price competitiveness will be crucial 
for gas to gain a fi rm foothold in emerg-
ing markets. This requires market evo-

lutions and re-
forms, such as 
the development 
of trading hubs, 
opening up of the 
downstream to 
competition and 
fair access to in-
frastructure. Im-
proving air pollu-
tion will be a key 
driver of gas de-
mand, especially 
in emerging mar-
kets, and indus-
try’s ability to im-
prove its environ-
mental footprint, 
including by re-
ducing methane 
emissions and 
expanding the 

deployment of carbon, capture, utili-
zation and storage technology, will be 
critical for gas prospects. 
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 The Council’s World Energy 
Leaders’ Summit, held within the 
margins of the 2018 G20 Energy 
Transitions Ministerial meeting on 
15 June, Bariloche, 
explored top issues on 
the G20 energy agen-
da such as access to 
aff ordable sustainable 
energy and preparing 
for disruptive technol-
ogies and innovative 
business models.

The event, Grand 
Energy Transition 
– The Latin Amer-
ican Context, was 
opened by H.E Juan 
Jose Aranguren, for-
mer Minister of Energy, Argen-
tina, who addressed participants 
with a keynote speech, in which he 
highlighted the diverse nature of 
the energy mix among G20 mem-
ber states.

Minister Carr also pointed out 
that Canada wants to no longer 
solely export to the US, but more 
widely to Asian and European mar-

kets. Currently over 90% of fuel 
markets go to the US. “Our aspira-
tion is to move to a global agenda.”

As the energy mix continues to 
change and policies begin to favour 
and enable renewables and low 
emission energy sources, the role 
of gas, nuclear and unconventional 
sources become a matter of great 
debate.

In the session ‘The Grand 
Transition: Regional Pathways 
to a New and Better Energy Fu-
ture’ led by Andrew Heering, 
Managing Director, Marsh Inc, 
UK, Ana Carolina Cosse Garrido, 
Minister of Energy and Mines, Uru-
guay, among other prominent en-
ergy leaders, debated where the 
LAC Region, abundant in energy re-
sources and constrained infrastruc-
tures, currently stands in The Grand 
Energy Transition.

World Energy Council Sec-
retary General, Christoph Frei, 
commented: “The Latin American 
continent is making irreversible pro-
gress on the energy transition path 
with varying priorities and economic 
contexts across the region. A long-

term strategic vision that is in line 
with global targets and commit-
ments, as well as short term road-
maps to achieve the targets are 
equally important for driving the 
energy transition in the region and 
globally.

“Most countries view regional 
integration critical to sharing re-

sources, enhance system resilience 
and create opportunities to increase 
energy access. Agendas of sector 
reform and sunsetting subsidies to 
attract capital and enable technolo-
gy are in advanced stages in many 
countries throughout the region. In 
a smaller number of countries, the 
focus has turned to accelerating 
digitalisation and promoting inno-
vation.”

The principal regional energy 
event in South America, the Latin 
American Energy Forum, also took 
place also took place in Bariloche, 
ahead of the Leader’s Summit. Or-
ganised in partnership with the 
Council’s Argentine member com-
mittee and national government, 
the Forum programme included dis-
cussion panels on renewable ener-
gy, energy effi  ciency, unconvention-
al hydrocarbons, and an interactive 
workshop on transparency initia-
tives in the extractive industry.

The Latin American countries 
represented at the forum all pro-
moted the idea of integrating to 
optimise renewable resources, re-
duce costs and have a greater, ef-

Din activitatea CMEDin activitatea CME

In a series of high-level dialogues, more than 100 Ministers 
and CEOs from across the world convened to address topics and 
trends to deepen understanding of the grand energy transition at 
a critical time for the energy sector.

KEY PLAYERS CONVENED AT WORLD ENERGY 
LEADERS' SUMMIT TO DISCUSS ISSUES HIGH 
ON THE G20 AGENDA

 “Each G20 country has its 
own mix of energy, culture and 
challenges, but can collectively 
work together on mutual 
decisions to advance our quest 
for a sustainable energy future 
for all”, Minister Aranguren 
commented.

Speaking at the session 
‘Tracking Energy Trends – 
What’s keeping energy leaders 
up at night?’ Canadian Minister 
for Energy, Jim Carr, said: “As 
the lead of the G7 we are 
working together on oceans 
and clean energy growth 
and support for the energy 
transition. We are moving away 
from talking about national or 
even regional policies, in some 
cases, to talking about global 
ones. Pollution has no interest 
in national boundaries.”
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fi cient market. Argentina is aiming 
to reach 30% renewables by 2030.

Other points of interest during the 
forum included 
the importance 
of long-term po-
litical stability. 
Currently, the 
political environ-
ment within LAC 
remains highly 
relevant to en-
suring the en-
ergy transition 
in the region is 
smooth.

There was 
some diff er-
ence in opinion 
on what should 
take prece-
dence: regula-
tion or innovation. Should innova-
tion come fi rst and be regulated, or 
regulation, allowing for innovation? 
The other points of discussion were 
the role of the diverse actors in the 
energy sector and whether Latin 
America can innovate and be a lead-
er in the energy transition or follow 
in the footsteps of global trends?

Finally, there was strong debate 
among participants on the role of 
the state within the energy sector. 
Is the private sector more effi  cient 
through the privatisation of large 
corporations in the sector, or should 
the state have a relevant role in the 
control of those companies?

The World Energy Leaders’ 
Summits (WELS) are exclusive 
high-level events organised by the 
World Energy Council to support the 
global energy leaders’ community 

in on-going dialogue on important 
energy matters, including energy 
transition and transformation.

Additional key speakers
Leonardo Beltran, Deputy Secre-

tary of Energy Planning and Transi-

tion, Mexico; Susana Jiménez, Min-
ister of Energy, Chile; and Mauricio 
Bejarano, Vice Minister, Paraguay. 

Ivan Dybov, President, Ro-
satom Latin America, Rus-
sian Federation Jorge Bach-
er, Chair, CACME, Argenti-
na; Claudia Cronenbold, 
Chair of the Board, Bolivian 
Chamber of Hydrocarbons 
& Energy (CHBE), Bolivia, 
Pierre Devillers, Chief Mar-
keting and Customer Solu-
tions Offi  cer, ENGIE Latin 
America, Chile; Marzia Za-
far, Director for Innovation 
and World Issues Monitor, 
World Energy Council, U.K;  
Manlio Coviello, Chief Nat-
ural Resources and Ener-
gy, CEPAL, Chile; Marcos F. 
Meireles, CEO, Rio Energy 

LLC, Brazil; Marcelo Tokman, Gen-
eral Manager, Empresa Nacional del 
Petróleo ENAP, Chile; Ricardo Torres, 
President, Edenor, Argentina.

Din activitatea CMEDin activitatea CME
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The World Energy Council is 
pleased to announce Russia as the win-
ner of the bid to host the 2022 World 
Energy Congress, the premier triennial 
gathering of the energy sector.

The announcement follows a 
vote by the Council’s member coun-
tries in an excitingly contested cam-
paign between Portugal, Russia and 
the USA. St Petersburg will become 
the site for the 25th World Energy 
Congress.

Dr Christoph Frei, Secretary 
General of the Council, com-
mented: “On behalf of the Coun-
cil I want to congratulate Rus-
sia for winning the bid to host 
the 2022 Congress and thank 
all bidding countries for their 
excellent bids. The Portuguese, 
Russian and USA bid teams pre-
sented strong cases to host the 
event and it is clear that each of 
these cities would be an exciting 
and accomplished d estination to 
host a World Energy Congress.”

Alexander Novak, Chairman 
of the Council’s Russian member 
committee and Minister of En-
ergy of the Russian Federation, 
said: “On behalf of the Govern-

ment of the Russian Federation, 
allow me to thank everyone for 
making their choice in favour 
of Russia. As one of the oldest 
members and co-founders of the 
World Energy Council, we have 
always believed in the impor-
tance and power of non-political 
dialogue in such an important 
sector as energy. We will work 
further together in strength-
ening our undivided approach 
within the Council member-
ship and joining our eff orts in 
achieving maximum results for 
our future generations to bene-
fi t from. We will be waiting for 
you in St Petersburg in 2022.”

The World Energy Council’s Con-
gress is the leading international 
event gathering global energy lead-

ers to address the challenges of pro-
viding sustainable energy supplies 
and explore emerging trends criti-
cal to the sector, at a time of major 
change and energy transition.

Executive Secretary of the 
Council’s Russian member com-
mittee, Nataliya Zaiser, said: 
“I would like to thank all the 
member committees who 
carefully considered the bids 
and took the time to vote. The 
international network of the 
World Energy Council looks 
forward to working closely 
with the Russian 2022 Con-
gress Organising Committee to 
prepare for yet another excel-
lent event. Meanwhile, we are 
excited about an innovation 
focused 2019 World Energy 
Congress next September in 
Abu Dhabi,” said Dr Frei.

Since 1924, the triennial 
World Energy Congress has been 
the World Energy Council’s glob-
al fl agship event and the world’s 
premier energy congress, gather-
ing high-level speakers, Ministers, 
CEO’s, energy professionals, indus-
try experts, academia and global 
media, to discuss critical develop-
ments in the energy sector. With 
more than 4,000 delegates, the 
event represents all sectors of the 
energy system and off ers a unique 
opportunity for participants to con-
vene, share, discuss and better un-
derstand the latest trends from a 
global perspective.

*
Next year the 24th World Energy 

Congress will take place in Abu Dha-
bi, United Arab Emirates in 2019. It 
will be the fi rst time the Congress 
will be held in the Gulf States. 

RUSSIA TO HOST THE 25TH WORLD ENERGY 
CONGRESS IN 2022
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Approximately 95 percent of 
emissions in the EU-28 transport 
sector result from road traffi  c, and 
its emissions are currently rising.

The World Energy Council 
emphasises the international 
dimension and need for cooperation 
at a European and global level. The 
reduction of greenhouse gases is 
such a global challenge that national 
targets and strategies alone are not 
enough to solve it. New reduction 
targets for new cars for the period 
up to 2030 are currently being 
discussed at EU level.

What other measures are being 
taken in the transport sector to 

achieve the Paris climate agreement 
targets ? What role will e-mobility and 
synthetic fuels play in the future?

In this context the German 
member committee of the World 
Energy Council has been leading 
debate on current issues in the 
German energy industry, as well as 
the latest developments and trends 
in Europe since 1997.

Compiling up-to-date research 
and charts, they recently published 
their 2018 edition of ‘Energy for 
Germany – Facts, Perspectives 
and Positions in a Global Context’, 
which primarily focuses on ‘Climate 
Protection in Road Traffi  c’, and a 

chapter on ‘Energy Facts & Figures 
specifi c to Germany.’

The committee has now 
translated these two main chapters 
into English.

The publication “Energy for 
Germany” in English language can 
be downloaded at  https://www.
weltenergierat.de/wp-content/
uploads/2018/07/83130_DNK_
Energie2018_E.pdf

The complete German version in-
corporating more global energy-related 
topics can be downloaded in individual 
chapters at https://www.weltenergierat.
de/publikationen/energie-fuer-
deutschland/efd-hauptseite/ 

Din activitatea CMEDin activitatea CME

ENERGY FOR GERMANY – FACTS, 
PERSPECTIVES AND POSITIONS 
IN A GLOBAL CONTEXT
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Sesiunea de Deschidere a FOREN 
2018 a avut loc în ziua de 10 iunie 
2018 în sala România a Complexu-
lui Vox Maris Grand Resort din Cos-
tinești. Cei peste 400 de participanți, 
dintre care reprezentanți marcanți ai 

Guvernului României, ofi cialități din 
executivul CME, membri ai mediu-
lui academic, specialiști din indus-
trie și cercetare, au audiat alocu-
țiunile rostite de dl Iulian IANCU 
– președintele CNR – CME, dl Doru 
Vișan, secretar de stat – Ministerul 
Energiei, dl Einari KISEL, mana-
ger regional pentru Europa – Con-
siliul Mondial al Energiei, dl Adrian 
BADEA – președintele Academiei 
Oamenilor de Știință din România, 
dna Paula PÎRVĂNESCU, secretar 
de stat – Ministerul pentru Mediul 
de Afaceri, Comerț și Antreprenori-
at, dl Dumitru CHIRIȚĂ – preșe-
dintele ANRE, dl Adrian BOROTEA 
– director al CEZ România, dl Adri-
an Constantin RUSU – președin-
tele Directoratului CNTEE Transe-
lectrica, dl. Dan Cătălin STAN-
CU, directorul general al Societății 
Energetice Electrica SA,  Frank 
HAJDINJAK – director general al 
E.ON Romania, Eric Stab – pre-
ședinte-director general al ENGIE 
România, Corneliu BODEA – pre-
ședintele CRE, Florin GUGU – di-
rector  ENEL România, Constantin 
GHEORGHE – președintele Auto-
rității Competente de Reglemen-
tare a Operațiunilor Off shore la 

Marea Neagră, Cornel BREZUICĂ 
– președintele Administrației Fon-
dului de Mediu, Nataliya Zaiser 
– secretar executiv al Comitetului 
Membru Rus al Consiliului Mondial 
al Energiei.

 În alocuțiunea sa, dl Iulian 
Iancu, președintele CNR – CME și 
moderatorul Sesiunii de Deschide-
re a FOREN 2018, a început prin 
a sublinia 
transformări-
le importante 
ce se produc 
în prezent 
în sectorul 
energie, prin 
tranziția la 
un nou mod 
de dezvol-
tare, în care 
informat ica 
va avea un 
rol esențial în 
conducerea 
și monitori-
zarea proce-
selor. După 
ce a subliniat că energia reprezintă 
astăzi atât problema, cât și solu-
ția pentru asigurarea dezvoltării în 
continuare a societății, dl Iancu a 
arătat că multe state din Uniunea 
Europeană invocă principii de ne-
discriminare și liber schimb, dar, 
în fața dependenței de surse unice 
de aprovizionare, acționează astfel 

încât să își protejeze propriile inte-
rese. Dezvoltarea mare a surselor 
regenerabile de energie nu a scăzut 
dependența față de combustibilii 
fosili. Există o permanentă bătălie 
în domeniul energiei în care sunt 

implicate mai toate statele care 
trebuie să facă față permanent 
la noi provocări. „Începând cu 
ianuarie 2017, omenirea a tre-
cut într-o altă epocă a dezvoltării 
sale, o epocă de tranziție, tranzi-
ție care presupune o suferință, o 
suferință a schimbării de la acest 
mod de dezvoltare la o dezvolta-
re care presupune o abordare to-
tal diferită față de mediu, față de 
viață, față de modul în care gân-
dim, producem și utilizăm ener-
gia. Energia devine, ușor-ușor, 
cheia tuturor problemelor, atât 
din punct de vedere politic, eco-
nomic, cât și social, și tot energia 
este soluția. Constatăm că eve-
nimentele parcurse în ultimii doi 
ani, cel puțin în regiunea noastră 

centrală și sud-est europeană, ca-
pătă valențe extrem de interesante 
care, pe lângă că doboară anumite 
mituri, scot la iveală și senzori de o 
sensibilitate extrem de mare în zona 

de securitate“, a spus dl 
Iulian Iancu. 

 Președintele CNR – 
CME a evidențiat, de ase-
menea, câteva evenimen-
te importante de pe piața 
actuală  de energie din 
regiune și din lume, cum 
ar fi  angajarea Germaniei 
și a Rusiei într-un proiect 
comun în Ungaria și Bul-
garia pentru realizarea și 
dezvoltarea capacităților 
nucleare, angajarea Rusi-
ei în realizarea a 19 reac-
toare nucleare în întreaga 
lume, inclusiv Ungaria, 
Finlanda, în veme ce Ger-

mania pune accentul pe asigurarea 
necesarului de gaze din Rusia, cu 
toată împotrivirea unor parteneri la 
realizarea conductei din Marea Bal-
tică, aceștia din urmă solicitând mai 
multă concurență și transparență în 
asigurarea resurselor energetice. 
În același timp, Uniunea Europea-
nă invocă diversitatea, transparen-

SESIUNEA DE DESCHIDERE A FOREN 2018

Iulian Iancu 
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ța, nediscriminarea și concurența ca 
fi ind singurele pârghii pentru a ieși 
din zona de dependență și de vulne-
rabilitate. Apariția SUA ca exportator 
de gaze lichefi ate poate determina 
schimbări importante în fl uxurile de 
energie din lume. „Acest tablou de-
monstrează că lupta între creșterea 
dependenței, creșterea și menține-
rea încasărilor la nivelul de 13% din 
PIB-ul unui stat din sursa de materie 
primă energetică și, pe cealaltă par-
te, disperarea unor state de a scăpa 
acest tip de dependență și de a crea 
un grad minim de libertate în modul 
în care folosește resursele și mate-
ria primă energetică demonstrează 
cam la ce nivel de sensibilitate și 
chiar de agresivitate a ajuns bătălia 
în domeniul energetic. Pe plan intern, 
provocarea este aceea de a transfor-
ma fi ecare consumator într-un actor 
energetic, iar această decizie se afl ă 
pe masa decidenților astăzi“, a mai 
spus vorbitorul.

 Deși sursele re-
generabile de energie 
au redus dependența 
de combustibilii fosili 
– cărbune și petrol – 
se constată o creștere 
masivă a dependenței 
de gaze naturale care 
asigură tranziția spre 
energetica viitorului cu 
emisii zero. În Româ-
nia, cu toate succesele 
obținute în dezvoltarea 
surselor regenerabile 
de energie, există noi 
posibilități de creștere 
a ponderii acestora, în 
special prin dezvoltarea microrețe-
lelor și a prosumerilor.

 Descoperirea gazelor din Marea 
Neagră și posibilitatea obținerii ga-
zelor prin foraje de mare adâncime 
ridică problema modului în care vor 
fi  utilizate aceste gaze în favoarea 
României.

  „Avem o mare responsabilita-
te socială față de generațiile care 
ne vor urma“ a subliniat dl Iulian 
Iancu. „În acest context, am invitat 
la Forum, pentru a asista la lucrări, 
elevi din clasa a VII-a a școlii ge-
nerale «Pia Brătianu» din București, 
precum și un grup de la trei licee din 
Constanța, participanți la competiția 
de robotică  FIRST Tech Challenge 
Romania, din cadrul Asociației «Na-
ție prin educație», premiați la con-

cursuri. Prezența grupului de elevi 
din programul Robotica la lucrările 
Forumului este deosebit 
de relevantă și pentru 
noi, și pentru ei, oferin-
du-le posibilitatea să in-
tre în contact cu proble-
mele sectorului energie 
pe care generația lor va 
trebui să le gestioneze 
în viitor“, a mai conchis 
vorbitorul.

Dl Einari Kisel, 
manager regional pen-
tru Europa din cadrul 
Consiliului Mondial al Energiei pen-
tru Europa, a subliniat necesitatea 
ca lucrările Forumului să reliefeze 
și soluții pentru probleme difi cile 
ale viitorului sectorului energie, în 
cadrul cărora aspectele ridicate de 
problematica referitoare la Trilema 
Energiei să reprezinte o preocupare 

majoră a tutu-
ror energeti-
cienilor. Creș-
terea efi cien-
ței energetice 
și securitatea 
energetică sunt 
obiective a că-
ror rezolvare 
este esențială 
pentru dezvol-
tarea societății. 
Desigur, vor fi  
necesare efor-
turi pentru gă-
sirea fonduri-
lor de investiții 
care să permită 

dezvoltarea sectorului energie ca 
domeniu primordial pentru viito-
rul omenirii. De asemenea, dl. Ki-
sel s-a referit la tranziția sectorului 
energetic, precum și la accentul care 
trebuie pus pe cei 3 D – Decarboni-
zare, Descentralizare și Digitalizare, 
prin care vor fi  atinse obiectivele de 
efi ciență energetică, sustenabilitate 
energetică, securitate energetică.

În mesajul său, dl Doru Vișan, 
secretar de stat în Ministerul Ener-
giei, a recunoscut nu numai impor-
tanța FOREN pentru energeticienii 
din România și din regiunea central 
și est europeană, ci și interesul pre-
zentat de tematica Forumului, care 
corespunde preocupărilor actuale 
ale acestui domeniu. Deoarece în 

prezent se lucrează la elaborarea 
noii Strategii Energetice a Români-

ei, care va lua 
în considerare 
amplele schim-
bări în dome-
niul energie, 
lucrările FOREN 
2018 vor per-
mite transferul 
unor importan-
te informații ac-
tuale, deosebit 
de utile lucrăto-
rilor din sector, 
în această eta-

pă cu profunde schimbări. „Trebuie 
să spun că ultimii doi ani ne-au adus 
în fața unor situații mult mai speci-
ale din punct de vedere energetic, 
care ne obligă să analizăm foarte 
profund și să găsim cele mai efi ci-
ente metode care să ne permită, 
chiar și în noile condiții ale contex-
tului european și mondial, să ne pu-
tem îndeplini principalele obiective 
energetice, atât privind asigurarea 
celor mai înalte condiții de calitate 
pentru consumatorul român, cât și 
creșterea rolului în domeniul ener-
getic pe care România îl are“, a fost 
unul dintre mesajele transmise de 
dl Doru Vișan. 

 Dna Paula-Marinela Pîrvă-
nescu, secretar de stat la Minis-
terul Mediului de Afaceri, Comerț 
și Antreprenoriat, subliniind faptul 
că sectorul energie devine esența 
vieții, a arătat disponibilitatea Mi-
nisterului pe care îl reprezintă de a 
colabora pe zonele importante din 
domeniul energie-mediu. În acest 
sens, orice propunere de proiect 
pentru colaborarea în domeniu poa-
te fi  în avantajul ambelor părți și, în 
primul rând, în avantajul țării. Plat-
forma care urmează să fi e lansată 
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pentru antreprenorii români poate fi  
un mediu efi cient pentru rezolvarea 
unora dintre problemele importante 
ale sectorului energie. „Ministerul 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat 
este un punct 
de contract pen-
tru mediul de 
business străin 
și autohton, iar 
echipa noastră 
vă poate însoți 
pe tot parcursul 
implementăr i i 
unui plan de afa-
ceri, de la idee 
până la transpu-
nerea lui într-o poveste de succes, 
atât în țară, cât și în străinătate prin 
intermediul consilierilor economici“, 
a afi rmat dna Paula Pîrvănescu, 
care a mai susținut că Guvernul in-
tenționează să schimbe paradigma, 
astfel încât statul să fi e perceput 
ca primul partener al comunității 
de business. După ce a amintit și 
de o schemă de fi nanțare dedicată 
antreprenorilor români, care se afl ă 
în curs de elaborare, dna. secretar 
de stat a subliniat în închiere: „Ca 
decident, și noi, Ministerul pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și Antre-
prenoriat, prin acțiunile noastre, fi e 
că a fost vorba despre simplifi carea 
legislației, de inițierea unor legi de 
impact asupra mediului de afaceri 
ori legea prevenirii, legea lobby-ulu 
și legea parteneriatului public și pri-
vat – printr-un dialog permanent 
susținut cu mediul de 
afaceri din toate dome-
niile – suntem hotărâți 
să vă asigurăm un ca-
dru legislativ predicti-
bil și facil în care să vă 
desfășurați afacerile.“ 

 Salutul Academi-
ei Oamenilor de Știin-
ță din România a fost 
adresat de către prof. 
dr. ing. Adrian Badea, 
care a menționat, printre altele, că 
AOSR dorește să se apropie de pro-
blemele reale ale societății și să se 
implice din ce în ce mai profund în 
trasarea direcțiilor de dezvoltare a 
societății. Centenarul Unirii, sărbă-
torit anul acesta de România este 
un bun prilej de a analiza etapele 
care trebuie îndeplinite pentru dez-

voltarea țării, iar atragerea tinerei 
generații de specialiști este o con-
diție sine-qua-non pentru un viitor 
sustenabil energetic. De asemenea, 
este extrem de important ca selec-

tarea viitorilor lideri 
energeticieni să se 
bazeze pe criterii de 
competență și să se 
evite impostura. 

 Președinte-
le ANRE, dl Dumitru 
Chiriță, a arătat că 
ANRE este preocupat 
de reducerea tarife-
lor la energia electri-
că și de regândirea 

reglementărilor în domeniul energi-
ei, astfel încât acestea să fi e în avan-
tajul poporului român. Manifestările 
din carul FOREN vor evi-
denția că, prin specialiștii 
săi, sectorul energie are 
forța necesară pentru a 
asigura viitorul energetic 
al țării atât în domeniul 
energiei electrice, cât și 
al gazelor naturale. Săr-
bătorirea Centenarului 
Unirii trebuie să arate că 
România are resursele 
energetice necesare pen-
tru a asigura viitorul țării. 
„Ceea ce faceți dumnea-
voastră aici, la FOREN 2018, re-
prezintă o garanție că în sectoarele 
de gaze și de energie electrică, Ro-
mânia are un viitor sigur și puteți 
contribui la stabilitatea economi-

că și socială 
împreună cu 
autoritatea de 
reglementare 
și ministere-
le de resort, 
astfel încât 
consumatorul 
din România 
și operatorii 
să se bucure 
de o armonie 
în activitatea 

de zi cu zi“, a fost mesajul dlui. Du-
mitru Chiriță către participanții la 
FOREN 2018.

 În intervenția sa, dl Frank 
Hajdinjak, director general E.ON 
România și președintele ACUE, a 
subliniat importanța FOREN pentru 
Europa Centrală și de Est unde vor 

apărea modifi cări importante în do-
meniul distribuției de energie, dato-
rate mai ales necesității introducerii 
noilor tehnologii în comanda și con-
trolul distribuției. Trebuie depășită 
situația actuală de vulnerabilitate 
a rețelelor de distribuție, iar parti-
cipanții la Forum vor putea sugera 
soluții și  cele mai efi ciente căi de 
modernizare. Apariția gazelor din 
Marea Neagră reprezintă o provo-
care pentru sectorul energiei, însă 
pentru a depăși difi cultățile de va-
lorifi care a acestora sunt necesare 
legi și reglementări care să asigu-
re promovarea investițiilor în acest 
domeniu. Distribuția energiei se în-
dreaptă spre un mediu digitalizat și 
informatizat, iar participarea specia-
liștilor în domeniu este esențială. „O 
parte semnifi cativă a instalațiilor de 

producere a 
energiei elec-
trice a depășit 
durata lor de 
viață econo-
mică. Produc-
ția de gaze 
naturale din 
Marea Nea-
gră reprezin-
tă o șansă și 
o provocare 
imensă pentru 
România. Deși 

se fac investiții importante în fi e-
care an, rețelele de transport și, în 
special, rețelele de distribuție sunt 
încă de calitate slabă, comparativ cu 
rețelele din țările Europei de Vest. 
Aceste câteva exemple arată deja 
cât de mari sunt provocările pen-
tru sistemul energetic românesc“, 
a subliniat dl Hajdinjak, care a 
abordat și subiecte privitoare la să-
răcia energetică, calitatea serviciilor 
oferite clienților, după care a lansat 
și o propunere de colaborare auto-
rităților românești. „România are 
nevoie de un mediu care să stimu-
leze investițiile și, în același timp, să 
protejeze clienții. Din punctul meu 
de vedere, accentul în următorii ani 
trebuie să fi e pus pe creșterea per-
formanțelor sistemului energetic“. 

Dl Eric Stab, președinte și CEO 
– Engie România, a subliniat prin-
cipalele direcții pe care energetici-
enii trebuie să se concentreze pen-
tru dezvoltarea sectorului: efi ciența 
energetică, utilizarea surselor rege-
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nerabile de energie, creșterea fi abi-
lității rețelelor de energie, dezvol-
tarea întreprinderilor „inteligente”, 
implementarea masivă 
a sistemelor informa-
tice. „România trebuie 
să se modernizeze prin 
dezvoltarea noilor surse 
de energie, preocupa-
rea pentru mediul ambi-
ant, realizarea rețelelor 
energetice dublate de 
rețele informatice. În 
acest sens, trebuie să 
spunem nu cărbunelui și 
hackerilor“, a mai men-
ționat dl Stab.

 Necesitatea limitării efectelor 
negative ale emisiilor din sectorul 
energie asupra mediului ambiant a 
fost evidențiată de dl Cătălin Stan-
cu, directorul general al Electrica 
SA, care a arătat că preocupări-
le pentru decarbonarea sectorului 
energetic, reducerea emisiilor, creș-

terea efi cienței energetice, amplifi -
carea ponderii surselor regenerabile 
de energie sunt absolut esențiale 
pentru dezvoltarea țării. Creșterea 
nivelului de electrifi care va permi-
te reducerea poluării mediului am-
biant, noi soluții pentru încălzire și 
răcire, o îmbunătățire a nivelului 
de trai a populației. Necesarul de 
investiții este imens (peste 10 mili-
arde de euro) pentru modernizarea 
rețelelor de distribuție și pentru a 
obține securitate în alimentare la ni-
velul dorit, dar trebuie avută în ve-
dere și posibilitatea utilizatorilor de 
a susține aceste investiții. „Sunt ne-
cesare desigur resursele fi nanciare, 
dar trebuie să asigurăm și resursa 
umană de calitate corespunzătoa-
re“, a spus dl Stancu în alocuțiunea 
sa. Raportându-se la intențiile euro-
pene privitoare la sectorul energe-
tic, a evidențiat că răspunsul pen-

tru atingerea țintei de decarbonare 
în 2050 propus de UE este, în cel 
mai „soft“ scenariu, creșterea gra-

dului actual de 
electrifi care la 
nivelul UE de la 
22% la 38%. 
„Pentru ținte 
atât de ambi-
țioase este ne-
voie de un ni-
vel de investiții 
absolut remar-
cabil“, a spus 
acesta arătând 
că în România, 
numai pentru 

modernizarea rețelelor de distribu-
ție ar fi  nevoie de investiții de 10 
miliarde de euro. 

 Dl Adrian Borotea, 
director CEZ România, a 
arătat că, pentru a atin-
ge nivelul actual al tehni-
cii mondiale, sistemul de 
distribuție are nevoie de 
fi nanțare. Promovarea 
soluțiilor „smart“, a so-
luțiilor moderne pentru 
reducerea pierderilor de 
energie, creșterea sigu-
ranței în alimentarea uti-
lizatorilor necesită efor-
turi importante care pot fi  
realizate numai împreună. În acest 
sens, subliniază ca importantă ini-
țiativa ANRE de a invita operato-
rii pentru discutarea problemelor 

specifi ce sistemelor de distribuție. 
Eforturile întreprinse pentru dezvol-
tarea surselor regenerabile de ener-
gie au condus la reducerea cu 70 
de euro a prețului pentru un MWh 
produs. Apa-
riția prosu-
merilor este 
o nouă pro-
vocare pentru 
distribuitori, 
iar CEZ va ad-
opta măsuri 
care să per-
mită dezvol-
tarea acesto-
ra.

 În intervenția sa, dl Florin 
Gugu, director al ENEL România, 
a vorbit despre necesitatea ca toți 
operatorii din sectorul energiei să 
fi e deschiși la schimbările ce se vor 

produce în perioada următoare. 
„Este cert faptul că, deoarece pro-
ducția de energie electrică pe bază 
de cărbune va fi  limitată, va trebui 
promovată stocarea energiei și vor 
trebui găsite mecanismele potrivite 
pentru aplatizarea grafi cului de sar-
cină prin reducerea puterilor de vârf. 

De aseme-
nea, «smart 
m e t e r i n g » 
poate avea 
un rol im-
portant în 
economia de 
energie“, a 
mai subliniat 
dl Gugu.

 
Dl Adrian 
Constantin 

Rusu, președintele Directoratului 
Transelectrica, a arătat rolul impor-
tant pe care forumurile FOREN or-
ganizate de CNR – CME le-au avut 
în decursul celor 14 ediții ale exis-
tenței acestora pentru a demonstra 
capabilitățile și performanțele ener-
geticienilor și dezvoltarea sistemului 
energetic. „Se simte acum necesita-

tea armoniei între 
energeticienii din 
diferite sectoare și 
a conștientizării că 
toți avem același 
obiectiv: asigura-
rea alimentării cu 
energie curată, fi -
abilă și accesibilă 
a întregii societăți. 
Sunt necesare noi 
reglementări, o 
participare mai in-

tensă a specialiștilor la procesul de 
inovare, cercetare, modernizare. 
Progresul sectorului energie este 
determinat și de nivelul investițiilor 
în următorii ani. O atenție specia-
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lă trebuie acordată resursei umane 
afl ată în prezent în curs de epuiza-
re, astfel că pregătirea noilor gene-
rații de specialiști devine extrem de 
importantă“, a spus, printre altele, 
dl Rusu în mesajul său. 

 Dl Corneliu Bodea, președin-
tele Centrului Român al Energiei 
(CRE) și CEO Adrem, a început cu 
prezentarea evenimentului Romani-
an Energy Day, eveniment organi-
zat tradițional la Bruxelles de către 
CRE începând din anul 2011, și a 
subliniat faptul că la Bruxelles este 
în curs de elaborare noul pachet le-
gislativ în domeniul energie, Ener-
gie curată pentru toți europenii, și 
se afl ă în faza fi nală de negociere. 
Din păcate, participarea României 
la elaborarea acestui pachet legis-
lativ este practic inexistentă. Este 
necesară acordarea unei mai mari 
atenții activității României la nivelul 
UE, iar România trebuie să fi e mai 
implicată, cu competență, în aceste 
activități. Lipsa in-
tervenției reprezen-
tanților români, mai 
ales în domeniul 
decarbonării secto-
rului energie, ar pu-
tea avea consecințe 
importante privind 
asigurarea nece-
sarului de energie 
electrică al țării.

 Dl Constantin 
Gheorghe, președintele autorității 
pentru operațiuni off -shore la Marea 
Neagră, a arătat că, deși autorita-
tea pe care o reprezintă este recent 

înfi ințată, aceasta și-a stabilit deja 
obiective ambițioase legate de se-
curitatea personalului (accidente 
zero) și a mediului ambiant.

 În cadrul Sesiunii de Deschidere 
a FOREN 2018 au mai luat cuvântul dl 
Cornel Brezuică, președinte al Admi-
nistrației Fondului pentru Mediu, dna 
Nataliya Zaiser – secretarul execu-
tiv al Comitetului Național Rus din ca-
drul CME și prof. dr. ing. Filip Cârlea, 
director INCE – Academia Română, 

care a înmâ-
nat conducerii 
FOREN setul de 
lucrări elabora-
te de Academia 
Română pri-
vind strategia 
de dezvoltare 
a României în 
următorii 20 de 
ani. 

S e s i u n e a 
de Deschidere s-a încheiat cu con-
certul orchestrei conduse de diri-
jorul Daniel Jinga, concert dedi-
cat sărbătoririi Centenarului Marii 

Uniri. Lucrările interpretate de dna. 
Amalia Papuci la nai, de soprana 
Ana Maria Șerban și de concert 
maestru Ana Mogoreanu au în-

cântat participanții la ceremonie. 
Lucrările îndrăgite din repertoriul 
național și internațional, cu o in-
terpretare de excepție, au fost de-
osebit de apreciate, iar interpre-
tele și întreaga orchestră au fost 
îndelung aplaudate. 

Mesaje principale 
ale Sesiunii de Deschidere
a FOREN 2018 

► În era tranziției, energia va 
deveni în foarte scurt timp cheia tu-
turor problemelor din punct de ve-
dere politic, economic,  social și va 
oferi, de asemenea, și soluția pen-
tru asigurarea dezvoltării în conti-
nuare a societății.

► Situațiile speciale cu care s-a 
confruntat energetica româneas-
că în ultimii doi necesită realizarea 
unei analize aprofundate și găsirea 
celor mai efi ciente metode pentru 
îndeplinirea principalelor obiective 
energetice, prin asigurarea celor 
mai înalte condiții de calitate pentru 
consumatorul român și creșterea 
rolului României în domeniul ener-
getic în context european și global.

► România are nevoie de un me-
diu care să stimuleze investițiile și, 
în același timp, să protejeze clienții. 
Ca atare, în următorii ani, accentul 
trebuie să fi e pus pe creșterea per-
formanțelor sistemului energetic. 
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În prezentarea sa introducti-
vă, prof. dr. ing. Virgil Mușătescu 
a evidențiat tematica 
și studiile CME privind 
noile provocări din sec-
torului energetic, studii 
care analizează impac-
tul unor riscuri noi ce 
modifi că conceptele 
care stau la baza pro-
iectării și fi nanțării sis-
temelor energetice, cu 
accent asupra riscului 
cibernetic. Pentru clari-
fi carea noțiunilor, vor-
bitorul a făcut o analiză 
succintă a conceptului 
de reziliență și a defi nit 
această noțiune aplica-
tă sistemelor. Studiile CME identifi -
că trei tipuri de riscuri noi care aduc 
provocări suplimentare sistemelor 

energetice actuale: 1) Riscul de vre-
me extremă (înțelegând prin aceasta 
orice formă de vreme care este 
severă, neobișnuită sau nese-
zonieră); 2) Legătura energie 
– apă – hrană (care este o rela-
ție complicată și interdependen-
tă între folosirea de către om a 
apei, a hranei și a energiei, cu 
impact direct și indirect asupra 
economiei, societății, bunăstării 
mediului, ecologiei, sănătății și 
comerțului) și 3) Riscul ciberne-
tic (atac cibernetic se referă la o 
manevră folosită de indivizii sau 

organizațiile care țintesc infrastruc-
tura, sistemele informatice, rețeaua 

și/sau dispozitivele electronice per-
sonale). 

Dl Doru Vișan, secretar 
de stat la Ministerul Energiei, 
a subliniat specifi cul sectorului 
energetic românesc și nece-
sitatea realizării stabilității și 
fl exibilității sale. În acest sens 
a sugerat că este crucială păs-
trarea unui amestec echilibrat 
de surse de energie, esențial 
pentru realizarea securității în 
funcționare și a țintelor de me-
diu. „Trebuie să se înțeleagă 
că sursele regenerabile – prin 
natura instabilității lor – nu 
pot înlocui total sursele clasice, 
lucru văzut concret și în ultimele 
două ierni când s-a constatat un 

defi cit la vârf de 1500MWe, ceea 
ce a impus importuri corespunză-

toare pe acele intervale de 
timp. Riscurile suplimentare 
subliniate în cadrul studiilor 
CME – mai ales cele legate 
de fenomenele de vreme ex-
tremă - se adaugă preocu-
părilor deja existente. Sunt 
necesare lucrări de mente-
nanță la timp, dar și noi in-
vestiții în sector“, a mențio-
nat vorbitorul.

În intervenția sa, dl Einari 
Kisel, manager regional pen-
tru Europa al CME, a prezentat 
modul în care se poate urmări 
percepția riscurilor emergen-

te prin platforma CME „Issues Mo-

nitor” care evaluează gradul de in-
certitudine și interes pentru riscurile 
aferente sectorului energiei în țările 
membre CME, precum și modul în 
care a evoluat această percepție în 
cazul României. 

Dl Alexandru Săndulescu, 
consilier al Ministrului Economiei și 
Infrastructurii din Republica Mol-
dova, a făcut o evaluare a situației 
din R. Moldova în privința securității 
sale în alimentarea cu energie și a 
evidențiat necesitatea consolidării 
interconexiunilor de gaze și energie 
electrică cu România.

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

Virgil 
Mușătescu

Doru Vișan

Einari Kisel 

SESIUNEA KA1 - FOREN 2018
Finanțarea rezilienței sporite a sistemului energetic

Evenimentul, organizat în ziua de 11 iunie 2018 de către CNR – CME împreună cu CNTEE Transelectrica, 
a fost moderat de domnii Doru Vișan, secretar de stat în Ministerul Energiei, Adrian Șuță, director cu pro-
bleme de reglementare în cadrul CNTEE Transelectrica, și Virgil Mușătescu, consilier al CNR – CME.
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Poziția reglementatorului român 
pentru asigurarea unui sector ener-
getic sigur, efi cient și prietenos cu 
mediul, care să asigure servicii ne-
cesare vieții moderne, a fost pre-
zentată de dna Maria Mânicuță, 
director general al ANRE. „Reziliență 
mai bună înseamnă în primul rând 
planuri corec-
te de investiții, 
cu luarea în 
considerare a 
riscurilor afe-
rente, dintre 
care riscul ci-
bernetic de-
vine din ce în 
ce mai impor-
tant odată cu 
creșterea di-
gitalizării sec-
torului. ANRE 
se apleacă 
asupra unor 
criterii cât mai corecte privind meto-
dologiile de tarifare. Urmează etapa 
a IV-a de reglementare unde se în-
cearcă o regândire – pe baza unor 
dezbateri publice – a acestor noi me-
todologii“, a subliniat dna Mânicuță.

Re f e r i ndu - se 
la riscul cibernetic 
asupra rezilienței 
sistemelor energe-
tice, considerată ca 
fi ind o capacitate de 
rezistență la șocuri, 
dl Valeriu Binig, 
partener Ernst & 
Young România, a 
subliniat că posibi-
litatea apariției unui 
eșec de securitate 
în cadrul unei or-
ganizații necesită 

un program de răspuns la nivelul 
întregii organizații pentru a nu fi  
amenințată continuitatea afacerii. 
„Acțiunile trebuie 
să îmbrățișeze trei 
paliere: sesizare, 
rezistență și reacție 
pentru că pierderile 
pot fi  foarte mari în 
plan fi zic, dar și al 
datelor, al modului 
în care este văzut 
brandul respectv, 
cu efecte fi nancia-
re evidente. Lecția 
care trebuie învă-
țată este aceea că 
informația este un 
activ esențial al or-
ganizației și de aceea abordarea tre-
buie să fi e integrată cuprinzând tot 
personalul ei. Ca atare, este nevoie 
de gândire strategică, înțelegerea 
adecvată a amenințării, apărarea 

activelor critice («bi-
juteriile coroanei»), 
atitudine de tip proac-
tiv, îmbunătățirea 
culturii organizației 
care să cuprindă și 
această valență și 
abordare integrată. 
Problema rămâne în 
a convinge acționa-
rii, reglementatorul 
și chiar clienții că 
sunt necesare noi 
investiții, care se 
vor refl ecta în pre-
țul fi nal al serviciu-

lui“, a fost unul dintre mesajele 
transmise de dl Binig. 

După prezentarea exhaus-
tivă a evenimentelor generate de 
vremea extremă și a atacurilor ci-

bernetice, cu 
efectele lor 
asupra funcți-
onării sisteme-
lor electrice, dl 
profesor emerit 
dr. ing. Mircea 
Eremia – UPB, 
a atenționat 
asupra dau-
nelor enorme 
pe care le pot 
produce aceste 
riscuri. În pri-
vința elemente-
lor esențiale ale 

sistemelor cu reziliență crescută au 
fost evidențiate robustețea, abilita-
tea de a gestiona o criză, capaci-

tatea de recu-
perare rapidă 
și adaptabilita-
tea. 

Dl Bogdan 
Belciu, parte-
ner PriceWa-
terhouseCoo-
pers România, 
a abordat în 
principal inves-
tițiile necesare 
pentru siste-
mele energe-
tice. Studiul 

CME a identifi cat un necesar de 
45 – 50 trilioane de dolari pentru 
următorii ani, o sumă foarte mare 
ce reprezintă aproximativ 60% din 
PIB-ul global. Agenția Internaționa-
lă pentru Energie menționează că în 
anul 2016 s-au investit cca 1,7 trili-
oane de dolari în sectorul energetic 

mondial, ceea ce înseamnă că va fi  
nevoie de mulți ani pentru acoperi-
rea necesităților. Dintre țintele pre-
ferate se remarcă energia electrică 
(RES și rețele), înaintea petrolului 
și gazelor, R&D și digitalizare, dar și 
efi ciența energetică ce acoperă cca 
15% din sumele investite. Ocupan-
tele primelor poziții sunt China, SUA 
și UE. În România, propunerea de 
strategie a sectorului necesită între 
2 și 3 mld Euro/an, adică 1,6% din 
PIB, deci o sumă importantă, dar 
după părerea vorbitorului necesită-
țile sunt mai mari (4 mld Euro/an, 
adică 2,2%, o valoare probabil im-
posibil de atribuit sectorului). Riscul 
nerealizării acestor cifre este gene-

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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rarea unei situații de subproducție. 
De aceea, se cer politici economice 
și energetice coerente și predictibi-
le, cadru stabil și încurajant pentru 
investiții pe termen lung, de regle-
mentare și promovare a R&D. În 
fi nalul prezentării sale, vorbitorul a 
menționat soluțiile practicate în alte 
țări din Europa, soluții care ar trebui 
gândite și pentru România.

„Pentru Operatorul de Transport 
și de Sistem, chestiunea rezilienței nu 
este o noutate, ci o preocupare per-
manentă și este luată în considerare la 
alcătuirea planurilor de investiții care 
se actualizează la fi ecare doi ani“, a 
declarat dl Adrian Șuță, director pe 
probleme de reglementare în Transe-
lectrica.  Există premise de implemen-
tare a programelor de interconectare 
cu ținta de 10% până în 2020, ceea 

ce înseamnă creșterea rezilienței prin 
întrajutorare în piața internă de ener-
gie electrică, dar acest lucru duce și la 
o expunere mai mare la riscurile altor 
sisteme energetice. O experiență po-
zitivă a fost întrajutorarea în situația 
pierderii de sincronism odată cu apari-
ția defi citului de putere în Kosovo, iar 
interconectarea a ajutat. Operatorii 
de rețele trebuie să se obișnuiască cu 
modifi carea tiparului climatic (sece-
tă îndelungată vara, frig adânc iarna, 
plus volatilitatea surselor regenera-
bile). Deși puterea instalată a siste-
mului electroenergetic românesc este 
de 23.000 – 24.000 MW, se constată 
difi cultăți la trecerea peste vârfuri de 
iarnă de 9500 – 9700 MW. În privința 
investițiilor, acestea sunt concentrate 
pe infrastructura de evacuare a puterii 

actuale și viitoare din Dobrogea, inter-
conexiuni interne și externe. O provo-
care pentru reglementator va fi  de a 
echilibra interesele operatorilor cu cele 
ale consumatorilor. 

Dl Mihnea Crăciun, director 
adjunct al BERD Romania, a sublini-
at rolul BERD ca fi nanța-
tor, investitor și partener 
în discutarea politicilor 
energetice. Participarea 
BERD la realizarea pro-
iectelor energetice în Ro-
mânia este esențială, dar 
– din nefericire – în ulti-
mii 3 ani nu a mai apărut 
niciun proiect de anver-
gură, cu excepția BRUA, 
iar listările lipsesc. Expli-
cația constă în schimba-
rea frecventă a cadrului 

legislativ și de regle-
mentare (e de ajuns 
doar să se amintească 
situația legislației afe-
rentă dezvoltării proiectelor de 
surse regenerabile și modifi cările 
în schemele de sprijin). „Realiza-
rea unei analize SWOT a sectoru-
lui energetic românesc din punct 
de vedere al băncii, ar reliefa:  
Puncte tari - mixtul complex de 
surse, exploatările recente din 
Marea Neagră, experiența în-
delungată a domeniului; Puncte 
slabe, accentuate în ultimii ani 
– reglementare rămasă în urma 
pieței, nefuncționalitatea pieței 
de certifi cate verzi, guvernanța 
corporativă, uneori defi citară, la 
acest moment – inexistența le-

gislației privind sursele de țiței și 
gaze off shore; Oportunități - creș-
terea gradului de interconectare în 
România (inelul de 400kV), dar și 
în regiune, integrarea BRUA trans-
formând România într-un jucător 
regional pe piața gazelor, necesi-
tatea de decarbonare a sectorului; 
Amenințări – endo și exogene care 
cer îmbunătățirea cadrului legislativ 
și de reglementare, uneori lipsa de 
transparență și de dialog în legătură 
cu deciziile cum ar fi  stabilirea RRR 
pentru operatorii de rețele în condiți-
ile schimbărilor rapide ale condițiilor 
de fi nanțare generate de modifi ca-
rea dobândei de referință. O idee ar 
fi  stabilirea unui RRR diferit pentru 
proiectele de surmontare a riscurilor 
emergente în scopul creșterii rezili-

ențe“, a spus vorbitorul. Mesajul fi -
nal este că „BERD rămâne un parte-
ner serios de discuție și acțiune pen-
tru sectorul energetic din România“ .

La sesiunea de întrebări, răs-
punsuri și comentarii au participat: 
Doru Vișan, secretar de stat în Mi-

nisterul Energiei, Constantin Ioa-
nițescu, consilier în același Minis-
ter, Maria Mânicuță, directorul ge-
neral al ANRE, Herta Hofmarcher, 
reprezentantă RADAR Services, Co-
rina Popescu, director SDEE Mun-
tenia Nord, Ovidiu Țuțuianu, con-
silier al CNR – CME.

Concluzii și recomandări
1. Tematica propusă este de 

mare actualitate, însă identifi carea 
și înțelegerea problemelor expuse 
reprezintă doar primul pas, trans-
miterea acestora la factorii de de-
cizie și sensibilizarea acestora fi ind 
esențială.

2. Studiile CME au identifi cat 
trei tipuri de riscuri noi care aduc 
provocări suplimentare sistemelor 
energetice actuale: riscul de vreme 
extremă, legătura energie – apă – 
hrană  și riscul cibernetic.

3. Realizarea stabilității și fl exi-
bilității sectorului energetic este ab-
solut necesară.

4. Evenimentele generate de 
vremea extremă și atacurile ciber-
netice pot avea efecte negative asu-
pra funcționării sistemelor electrice 
și pot genera daune.

5. CNR – CME propune reali-
zarea unui nou eveniment, dedicat 
doar sectorului energetic românesc, 
cu scopul continuării și aprofundă-
rii tematicii referitoare la fi nanțarea 

Adrian Șuță

Mihnea Crăciun
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rezilienței sporite a sistemului ener-
getic.  

Mesaje importante
1. Elaborarea unei strategii și 

a unor politici aferente corecte, 
îmbunătățirea cadrului legal și a 
celui de reglementare, implicarea 
directă a companiilor la nivelul lor 
în rezolvarea acestor chestiuni și 

înțelegerea corespunzătoare a ne-
cesităților de către fi nanțatori sunt 
absolut necesare pentru fi nanța-
rea rezilienței sporite a sistemului 
energetic.

2. Menținerea unui mix echili-
brat de surse de energie este esen-
țială pentru realizarea securității în 
funcționare și a țintelor de mediu.

3. Realizarea unui program de 

răspuns la nivelul organizațiilor este 
necesară pentru evitarea unui eșec 
de securitate și pentru asigurarea 
continuității afacerii.

4. Politicile economice și energe-
tice, coerente și predictibile, cadrul 
stabil și încurajant de reglementare 
și promovarea cercetării și dezvol-
tării pentru investiții pe termen lung 
sunt absolut necesare. 

SESIUNEA KA2 - FOREN 2018
Reglementări europene și naționale 
pentru creșterea ponderii surselor regenerabile 
de energie în balanța energetică

Sesiunea KA2, organizată în ziua de 14 iunie, 2018 de către CNR – CME și OPCOM, în parteneriat cu ICPE 
CA, a fost moderată de dna Cristina Șetran, director de program OPCOM, dl Wilhelm Kappel – ICPE CA,  dna 
Doina Ilișiu, manager CNTEE Transelectrica și dl prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de prof. dr. ing. Nicolae 
Golovanov, care a subliniat im-
portanța creșterii ponderii surselor 

regenerabile de energie pentru asi-
gurarea limitării poluării mediului 
ambiant și asigurarea necesarului 
de energie electrică a țării, prin re-
ducerea ponderii energiei obținu-
tă din surse fosile. În același timp, 
este necesar să se dezvolte soluții 
care să limiteze perturbațiile de-
terminate de producția volatilă a 
acestor surse. Creșterea nivelului 
de „inteligență“ a rețelelor electrice, 
dezvoltarea sistemelor de stocare a 
energiei, precum și implicarea uti-
lizatorilor prin controlul curbei de 
sarcină (demand response) pot asi-
gura integrarea efi cientă a surselor 
regenerabile în sistemul energetic, 
fără a afecta calitatea energiei elec-

trice furnizată utilizatorilor. De ase-
menea, reglementatorul are un rol 
important în promovarea producției 
din surse regenerabile.

Dr. ing. Wilhelm Kappel a sin-
tetizat, în prezentarea sa, preocu-
pările ICPE CA pentru „excelență 
și inovație în ingineria electrică“, în 
vederea unei implicări efective în 
eforturile pentru dezvoltarea sur-
selor regenerabile de energie. Re-
alizarea cu succes de noi turbine 
eoliene, studiile din domeniul surse-
lor fotoelectrice, hidroelectrice, bi-
omasă, efi ciență energetică în pro-
cese industriale și în construcția de 
noi mașini electrice sunt înscrise pe 
direcțiile și orientările de cercetare 
ale ICPE CA. Rezultatele cercetărilor 
fundamentale și aplicative cuprinse 
în contractele din Planul Național de 

Cercetare-Dezvoltare-Inovare și al 
unor proiecte internaționale au fost 
apreciate și premiate la târguri, ex-
poziții naționale și internaționale. 
ICPE CA acordă o atenție deosebită 
utilizării brevetelor deținute de in-
stitut în cadrul unor start-up-uri. 

Lucrarea „Tranzacționarea pa-
neuropeană a produselor standard 
pentru zona de preț a României“ 
a fost prezentată de dna Iuliana 
Pandele, care a evidențiat princi-
palele caracteristici ale produselor 
supuse tranzacționării și regulile 
de administrare ale sesiunilor de 
tranzacționare în cadrul burse-
lor europene analizate: European 
Energy Exchange (EEX), Power 
Exchange Central Europe (PXE) și 
OPCOM SA. OPCOM pune la dis-
poziția participanților două piețe 

Iuliana
Pandele
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pentru tranzacționarea produselor 
standard la termen − piața centra-
lizată a contractelor bilaterale cu 
tranzacționare prin negociere con-
tinuă (PCCB-NC) și piața centrali-
zată cu negociere dublă continuă 
a contractelor bilaterale de energie 
electrică (PC-OTC). Au fost prezen-
tate, de asemenea, mecanismele 
de tranzacționare ale contractelor 
Forward și Futures, atât în cadrul 
OPCOM (produse standard), cât și 
în cadrul celorlalte două piețe ana-
lizate. Deosebit de utilă este com-
parația prețurilor medii ponderate 
ale produselor Romanian Baseload, 
tranzacționate prin EEX și PXE, cu 
prețurile medii ale produselor si-
milare tranzacționate pe piețele 
administrate de OPCOM. Dispersia 
valorilor, în afara unor excepții, este 
în limite acceptabile, specifi ce unor 
piețe de energie mature.

 
Aspectele principale ale regle-

mentărilor europene și naționale 
privind conectarea surselor regene-
rabile de energie la sistemul energe-

tic au fost subliniate de dna Otilia 
Marin, director general ANRE, care 
a reliefat principalele reglementări 
emise de ANRE, în concordanță cu 
normativele europene, privind co-
nectarea la rețeaua publică a surse-
lor regenerabile de energie, de dife-
rite tipuri. Precizările regulamentului 
UE nr. 631/2016 clarifi că condițiile 
pe care investitorii trebuie să le res-
pecte pentru asigurarea valorifi cării 
superioare a energiei surselor re-
generabile, a stabilității sistemului 
energetic și a calității energiei furni-
zate utilizatorilor fi nali. Clasifi carea 
unităților de generare, cerințele spe-
cifi ce fi ecărei categorii de unități de 
generare și modul de monitorizare a 

îndeplinirii acestor condiții asigură 
condițiile conforme de funcționare 
a sistemului energetic, necesarul de 
energie pentru acoperirea grafi cu-
lui de sarcină  și posibilitatea par-
ticipării la servicii de sistem în ca-
zul unor evenimente. Regulamentul 
UE ia în considerare și posibilitatea 
apariției unor tehnologii emergente 
pentru acoperirea cotei maxime de 
9,49MW pentru sursele regenerabi-
le din România. În acest sens, ANRE 
a încadrat ca tehnologie emergentă 
unitățile cu cogenerare Pellematic 
Smart care utilizează, drept com-
bustibil, peleți. 

O soluție ingenioasă de stocare 
a energiei sub formă de căldură în 
baterii CHP a fost prezentată de dl 
Cătălin Dragostin, directorul exe-
cutiv al Energy-Serv. 
Stocarea căldurii în 
blocuri cu capacita-
te termică mărită, în 
special pentru sursele 
regenerabile, asigu-
ră o soluție efi cien-
tă pentru realizarea 
unor surse predic-
tibile, cu utilizarea 
integrală a energiei 
generată de sursele 
volatile. Scalabilita-
tea soluției face ca 
aceasta să fi e o rezolvare pentru 
orice nivel de putere a surselor re-
generabile.

Dna Doina Ilișiu, manager 
CNTEE Transelectrica, a prezentat 
aspecte importante privind funcți-
onarea stabilă a sistemului energe-
tic, cu accent pe problemele legate 

de menținerea frecvenței din siste-
mul electroenergetic în condițiile în 
care conectarea surselor regenera-
bile de energie, cu o pondere din 
ce în ce mai 
mare, în siste-
mul energetic 
din România, 
prin interme-
diul conver-
toarelor de 
frecvență, de-
termină redu-
cerea inerției 
s i s t emu l u i . 
Creșterea vi-
tezei de răs-
puns la per-

turbații, cu efecte importante asu-
pra stabilității sistemului, necesită 
cunoașterea în detaliu a caracteris-
ticilor de funcționare ale sistemului, 
curbele de răspuns la perturbații și 
limitele acceptate pentru reducerea 
ponderii grupurilor rotative, ast-
fel încât să se asigure condițiile de 
funcționare stabilă, în structura ac-
tuală a surselor de generare. Ana-
liza indicatorului ROCOF (derivata 
variației în timp a frecvenței) pe 
durata perturbațiilor oferă informa-
ții clare privind capabilitatea siste-
mului de a face față unor perturbații 
majore, iar cunoașterea acestui in-
dicator poate oferi datele necesare 
stabilirii valorii minime a inerției sis-
temului. Stabilirea clară a modului 
de verifi care a ROCOF pe baza unui 
profi l predefi nit al frecvenței asigură 

condițiile pen-
tru realizarea 
unei funcționări 
stabile a siste-
mului în cazul 
insularizării la 
un eveniment. 
Studiile actuale 
pentru elabo-
rarea de soluții 
pentru inerție 
artifi cială vor 
putea asigu-
ra stabilitatea 

și în cazul unor deviații rapide ale 
frecvenței.

Aspectele legate de îmbunătăți-
rea impactului asupra mediului a 
turbinelor hidraulice au fost analiza-
te de dna Florentina Bunea, ICPE 
CA. Utilizarea unui sistem efi cient 
de aerare care să afecteze cât mai 
puțin parametrii energetici ai tur-
binei, dar care să asigure cerințe-
le de calitate a apei turbinate prin 
cantitatea de oxigen dizolvat nece-

sar dezvoltării peștilor 
în aval de turbină este 
în conformitate cu ce-
rințele de calitate a apei 
impuse de regulamente-
le mondiale. Realizarea 
modelului demonstra-
tor pe o tubină Francis, 
analiza prin măsurare a 
performanțelor obținu-
te și verifi carea prin si-
mulare a procesului au 
pus în evidență faptul 
că sistemul ECOTURB 
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dezvoltat în cadrul ICPE CA asigu-
ră atât performanțele ecologice, cât 
și tehnice ale turbinelor hidraulice. 
Automatizarea procesului permi-
te adaptarea procesului de injecție 
de aer la caracteristicile curgerii în 
turbina hidraulică, iar controlul vie-
ții acvatice din avalul turbinelor hi-
draulice este cel mai bun indicator 
al efi cienței sistemului. Turbinele 
dotate cu sistemul ECOTURB 
demonstrează că este posibil 
ca apa uzinată să poată avea 
în permanență cerințele de 
calitate ecologică impuse de 
normele internaționale.

În expunerea sa, dna 
Daniela Cristea – OPCOM, 
a prezentat cerințele europe-
ne și implementările naționa-
le în domeniul tranzacționării 
energiei produse din surse 
regenerabile și al schemei de 
sprijin prin certifi cate verzi 
(CV). Parte a pachetului le-
gislativ „Energia curată pentru toți 
europenii“, propunerea de directivă 
a Parlamentului European, urmă-
rește asigurarea condițiilor pentru 
promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile. În acest sens, 
s-a pus accent pe dezvoltarea me-
canismelor de piață, suportul efi ci-
ent al acesteia, tranziția către spri-
jinul pentru investiții și deschiderea 

transfrontieră a fl uxurilor de energie 
din surse regenerabile. Principalele 
recomandări ale autorităților de re-
glementare se referă la eliminarea 
dispecerizării cu prioritate a surse-
lor regenerabile existente pentru a 
se asigura ca toate sursele de ener-
gie să fi e tratate nediscriminatoriu, 
iar operatorii surselor regenerabile 

de energie să facă eforturi pentru 
modernizarea activelor din portofo-
liu. Mecanismele de tranzacționare 
disponibile pe plaformele OPCOM 
pentru CV, în cadrul de reglemen-
tare stabilit de către ANRE, asigu-
ră condițiile pentru desfășurarea în 
condiții optime a piețelor de certifi -
cate verzi, iar indicatorii prezentați 
privind funcționarea PCV pun în evi-

dență specifi cul acestor piețe cu ac-
tivitatea maximă în luna decembrie. 

Dna Georgeta Ion – OPCOM, a 
abordat probleme privitoare la sus-
ținerea integrării energiei din sur-
se regenerabile prin mecanisme de 
piață proiectate să răspundă nece-
sităților de armonizare, în vederea 
implementării țintei europene pen-

tru piețele pe termen 
scurt. România, în ca-
litate de stat membru, 
a reușit să dezvolte 
piața internă a ener-
giei pe deplin funcțio-
nală și interconectată, 
contribuind astfel la 
îndeplinirea obiec-
tivului european de 
creare a pieței unice 
de energie. A fost re-
alizată cu succes cu-
plarea unică a piețelor 
pentru ziua următoa-
re (SDAC) cu Cehia, 
Slovacia, Ungaria și 

România, iar începând cu anul 2016 
bursa poloneză de energie (TGE) și 
bursa română de energie (OPCOM) 
devin membri ai inițiativei cuplă-
rii prin preț a Regiunilor (PCR). De 
asemenea, OPCOM este parte a 
proiectului local de implementare a 
soluției europene intrazilnice XBID 
LIP 15. În cadrul programului SDIC 

de cuplare unică a piețelor intra-
zilnice este prevăzută posibilitatea 
tranzacționării viitoare pe intervale 
de tranzacționare a pieței la jumă-
tate de oră și apoi la sfert de oră. 
Ca urmare a Acordului de la Paris, 
CE a prezentat un pachet de măsuri 
denumit „Energie curată pentru toți 
europenii “ prin care s-a angajat să 
reducă emisiile de CO2 cu cel puțin 

40% până în anul 2030 compa-
rativ cu anul 1990, ponderea fi -
ind de cel puțin 27% a energiei 
din surse regenerabile utilizate 
în anul 2030, și care vizează 
efi ciența energetică, energia 
din surse regenerabile, organi-
zarea pieței energiei electrice, 
securitatea aprovizionării cu 
energie electrică, precum și re-
guli de guvernanță pentru Uni-
unea Energetică. OPCOM este 
pregătit să răspundă obiective-
lor propunerilor din cadrul nou-
lui regulament pentru piața in-
ternă de energie electrică, asi-

gurând că până la 1 ianuarie 2025, 
perioada de decontare va fi  de 15 
minute.

 Aspectele specifi ce ale impac-
tului surselor regenerabile de ener-
gie asupra distribuitorilor de ener-
gie electrică au fost analizate de dl 
Adrian Borotea, director CEZ Ro-
mânia. Politica energetică națională, 
armonizată cu legislația europeană, 
a permis promovarea surselor rege-
nerabile de energie care au în pre-
zent o pondere importantă în struc-
tura de generare din România. În 
parcul eolian Fântânele – Cogealac, 
CEZ a investit în 240 turbine eolie-
ne, fi ecare cu puterea instalată de 
2,5MW, în 4 stații de transformare 
33/110kV și o stație de transfor-
mare principală 110/400kV pentru 
conectarea la sistemul enegetic na-
țional. Centrul de dispecerat de pro-
ducție al CEZ asigură dispecerizarea 
tuturor centralelor eoliene, fotoe-
lectrice și hidroelectrice din porto-
foliu pe baza unei dotări moderne 
a tuturor echipamentelor acestor 
surse de generare. Experiența de 
exploatare a amplului parc de surse 
regenerabile a pus în evidență ne-
cesitatea adoptării de măsuri pen-
tru eliminarea unor perturbații care 
apar: necesitatea întăririi rețelei de 
110kV pentru preluarea excedentu-
lui de putere, creșterea pierderilor 

Daniela 
Cristea

Georgeta Ion
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din cauza lungimii traseului până la 
zona de utilizare, necesitatea com-
pensării puterii reactive determina-
tă de lungimi mari ale cablurilor de 
legătură, apariția regimului defor-
mant și fl icker datorate conversiei 
în punctele de conectare la rețeaua 
de tensiune alternativă. Dezvolta-
rea în perspectivă a utilizatorilor de 
tip prosumer va impune rezolva-
rea unor probleme difi cile pentru 
distribuitorii de energie electrică. 
În acest sens, trebuie să fi e creat 
cadrul legislativ care să reglemen-
teze conectarea acestora în rețeaua 
de joasă tensiune, ținând seama de 
toate aspectele de impact.

Dl Ion Murgescu, ICPE CA, în 
intervenția sa, a atenționat asupra 
degradării premature a modulelor 
fotoelectrice din parcurile solare 
din România, însoțită de scăderea 
producției acestor surse. Evaluarea 
corectă a performanțelor actuale 
ale panourilor fotoelectrice permite 
adoptarea unor programe de men-
tenență preventivă pentru a evita 
degradarea inacceptabilă a pro-
ducției de energie electrică. Analiza 
efectuată în mai multe parcuri foto-
electrice a pus în evidență faptul că 
panourile cumpărate sunt de calitate 
slabă și prezintă degradări peste li-
mita maximă admisibilă. Rata anua-
lă de degradare acceptabilă a puterii 
de vârf este de 0,8%. Peste această 
valoare, puterea de vârf a panoului 
după 25 de ani de exploatare va fi  
sub limita garantată. Scăderile, con-
statate frecvent, sunt peste 10% (în 
loc de maxim 4% în 5 ani – toate 
au fost instalate în 2013), ceea ce 
înseamnă că nu vor rezista mai mult 
de 10 ani. De asemenea, există frec-
vent situații în care rezistența de izo-
lație dintre intrarea invertoarelor și 

pământ a scăzut sub limita de pro-
tecție determinând oprirea inverto-
rului și pierderi de energie. Umbri-
rile produc degradarea accelerată a 
celulelor prin hotspot și uneori pot 
produce incendii. Au fost constatate 
degradarea conexiunilor între celule, 
delaminarea foliei active, defecte în 
cutiile de conexiuni, deteriorări cau-
zate de greșeli în procesul tehnolo-
gic. O atentă monitorizare a carac-
teristicilor U-I ale panourilor permite 
punerea în evidență a cauzelor redu-
cerii puterii generate și adoptarea de 
măsuri pentru limitarea proceselor 
de degradare.

 
Concluzii și recomandări
1. Pentru promovarea în continu-

are a surselor regenerabile de energie 
trebuie rezolvate o serie de probleme 
cu caracter tehnic, cu participarea re-
glementatorului ANRE și a operatoru-
lui pieței de energie, OPCOM.

2. Creșterea ponderii surselor 
regenerabile de energie, precum și 
dezvoltarea surselor distribuite pot 
determina, pe termen scurt, un re-
gim de tranziție în sistemul energetic. 
Reducerea inerției sistemului datorită 
conectării acestor surse prin interme-

diul convertoarelor de frecvență ar 
putea avea efecte atât asupra stabili-
tății sistemului, cât și asupra calității 
energiei electrice furnizată utilizatori-
lor fi nali. Operatorii de transport și de 
distribuție cunosc aceste aspecte și 
adoptă măsurile necesare funcționării 
stabile a sistemului.

3. Reglementatorii sunt pregătiți 
să adopte măsurile necesare funcți-
onării optime a piețelor de energie în 
conformitate cu reglementările euro-
pene, având în vedere noile tendințe 
de dezvoltare a sistemelor de ener-
gie. O atenție deosebită este acor-
dată promovării micilor utilizatori și 

producători (prosumeri) care 
vor asigura utilizarea efi cientă 
a surselor locale de energie. 

Mesaje importante
1. Creșterea ponderii sur-

selor regenerabile de energie 
este necesară pentru limitarea 
poluării mediului ambient, asi-
gurarea necesarului de ener-
gie electrică a țării, reducerea 
ponderii energiei obținute din 
surse fosile. 

2. Sunt necesare soluții 
noi pentru reducerea pertur-
bațiilor determinate de pro-

ducția volatilă a surselor regenera-
bile de energie. 

3. Integrarea efi cientă a surselor 
regenerabile în sistemul energetic, 
fără afectarea calității energiei elec-
trice furnizate utilizatorilor, poate fi  
asigurată prin creșterea nivelului de 
„inteligență“ a rețelelor electrice, 
dezvoltarea sistemelor de stocare 
a energiei și implicarea utilizatorilor 
prin controlul curbei de sarcină.

4. Reglementatorul are un rol 
foarte important în promovarea 
producției de energie electrică din 
surse regenerabile. 

Ion Murgescu
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În perioada 2 – 13 iulie 2018, un 
grup de 10 studenți ai facultății de 
Energetică și Inginerie Electrică, în-
soțit de două cadre didactice, și-au 
desfășurat activitatea de pregătire 
practică în cadrul SDEE Mun-
tenia Nord.

CNR – CME și-a asumat 
organizarea practicii pe baza 
prevederilor protocolului în-
cheiat între Universitatea Teh-
nică a Moldovei și CNR – CME.

Efectuarea practicii stu-
denților de la Facultatea Ener-
getică și Inginerie Electrică în 
unități energetice din Româ-
nia reprezintă un sprijin deo-
sebit acordat de CNR – CME în 
pregătirea viitorilor specialiști 
energeticieni din Republica Moldo-
va, având în vedere lipsa în zonă a 
unor operatori energetici cu o dota-
re la nivelul tehnicii actuale. 

SDEE Muntenia Nord a mani-
festat o deschidere deosebită pen-
tru a asigura pregătirea teoretică și 
practică în instalațiile modernizate 
ale întreprinderii. Participarea la ac-
tivități în stațiile 110/20 kV Movila 
Vulpii, Lespezi, Ploiești Nord, Văleni, 
la centralele electrice CHE Dobrești, 
CHE Sinaia 0, CEF Mizil, precum și la 
secția de reparație transformatoare 
Câmpina au permis cunoașterea ce-
lor mai importante etape ale proce-
selor în activitatea unui operator de 
distribuție.

Vizitele efectuate la laboratorul 
de etalonare contoare electrice, la 
DEZ Muntenia Nord și DEL Ploiești, 
dar și la laboratoarele Universității 
Petrol – Gaze din Ploiești au oferit 

studenților posibilitatea cunoaște-
rii celor mai noi soluții pentru con-
ducerea sistemelor de 
management ale unui 
operator de distribuție, 
precum și mijloacele ne-
cesare pentru învățare 
și pregătire a persona-
lului de specialitate.

De un real interes 
s-a bucurat și progra-
mul de cunoaștere a 
bogăției culturale din 
zonă, pregătit cu deose-
bită grijă de personalul 
SDEE Muntenia Nord. 
Vizitele la Muzeul Ceasului, Muzeul 
Petrolului, Muzeul de Istorie și Arhe-

ologie Curtea Domneas-
că – Târgoviște, Muzeul 
Casa Domnească – Bre-
bu, au făcut o puternică 
impresie asupra studen-
ților moldoveni prin im-
portantele realizări cul-
turale ale oamenilor din 
zonă.

Este de remarcat im-
plicarea caldă a persona-
lului SDEE Muntenia Nord 
pentru a oferi studenților 
cele mai bune condiții 

pentru pregătirea lor. Deosebit de 
apreciată a fost implicarea doam-
nei director general Corina Popescu 
care a prezentat, în una din zilele 
de practică, o amplă expunere pri-

vind situația energetică actuală 
și principalele aspecte privind 
funcționarea pieței de energie 
electrică din România. Urmărită 
cu deosebit interes de studenții 
practicanți, expunerea doamnei 
director general a avut un aport 
important la îmbogățirea cunoș-
tințelor viitorilor specialiști.

Trebuie apreciată grija deo-
sebită și atenția cu care au fost 
înconjurați studenții din Repu-
blica Moldova de către domnul 
dr. ing. Daniel Crăciun care a 

răspuns din partea SDEE Muntenia 
Nord de practica studenților și s-a 

străduit să ofere acestora cele mai 
bune condiții pentru cunoaștere.

De asemenea, trebuie mențio-
nată solicitudinea Universității Pe-
trol – Gaze din Ploiești (domnul pro-
rector prof. univ. dr. ing. Mihail Mi-
nescu) care a oferit posibilitatea de 
cazare și cantină pe durata practicii.

CNR –  CME a depus eforturi de-
osebite pentru a asigura ca prezența 
studenților practicanți din Republica 
Moldova să fi e utilă pentru pregăti-
rea lor, dar și frumoasă și a acționat 
efi cient pentru înlăturarea unor mici 
difi cultăți care au apărut pe durata 
prezenței acestora în România. 

PRACTICA STUDENŢILOR FACULTĂŢII 
DE ENERGETICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ 
DE LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME, responsabilul 
programului „Colaborarea cu unităţile de profi l din Republica Moldova“
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În seara zilei de 26 iulie 2018, un 
număr de 35 de tineri din domeniul 
energiei, studenți și profesioniști din 
mediul academic, privat sau public 
au participat la evenimentul special, 
organizat de FEL Romania din ca-
drul CNR – CME.

Aceștia au avut oportunitatea să 
îi întâlnească și să discute cu tinerii 
specialiști de la FEL 100 (Programul 
celor mai buni 100 de tineri energeti-

cieni din cadrul Consiliului Mondial al 
Energiei), cu membri ai CNR – CME 
și ai World Energy Council.

Organizată în gradina casei EFdeN 
și moderată de Mihai Toader Pasti, în-
tâlnirea a prilejuit un extraordinar dia-
log și un incitant schimb de idei privi-

tor la viitorul pieței muncii și a leader-
shipului în sectorul energetic, rețeaua 
globală FEL 100, strategia și planul de 
activitate FEL Romania.

Și-au exprimat opiniile Nuno 
Silva – președintele board-ului FEL 
100, Andrei Covatariu – Comite-
tul de studii FEL 100, Gelem Llu-
beles – Comitetul de nominalizări 
FEL 100, Francisco Galtieri – WEC 
Academy, Cristina Morales – WEC, 
Emil Macovei – FEL 100. Din par-
tea CNR – CME au participat și 
au avut intervenții prof. dr. ing. 
Ștefan Gheorghe, director general 
executiv și Elena Ratcu – consilier.

Acest tip de evenimente interna-
țio nale, organizate chiar și la modul 
informal, sunt extrordinar de bine 
venite datorită schimbului deschis de 
opinii, idei și informații privind activi-
tățile și modul de lucru practicat de 
tinerii și specialiștii din alte țări.

Concluzia întâlnirii a fost aceea 
că avem o generație de tineri bine 
pregătiți, entuziaști, cu idei clare, 
inspirate și optimiste privind viitorul 
lor și al activităților pe care le des-
fășoară, cu viziune privind energe-
tica viitorului.

Întâlnirea a fost înregistrată și 
transmisă live pe pagina de Face-
book a FEL Romania (https://ro-ro.
facebook.com/FELRomania/), unde 
se afl ă și acum și unde poate fi  ur-
mărită de cei interesați.   

ÎNTÂLNIREA MEMBRILOR FEL ROMANIA CU 
MEMBRI AI BOARD-ULUI FEL 100, 26 IULIE 2018
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Redactor: Dreptul românesc 
recunoaște metoda medierii ca 
fi ind o cale alternativă la siste-
mul judiciar tradițional de so-
luționare a litigiilor civile și co-
merciale deopotrivă. Care este 
misiunea Centrului de Mediere 
al Camerei de Comerț și Indus-
trie a Municipiului București și 
cum funcționează el?

Răspuns: Dreptul românesc, ase-
menea celui european, recunoaște 
recursul la metoda medierii ca o al-
ternativă la soluționarea pe cale jude-
catorească a confl ic-
telor civile și litigiilor 
comerciale. Temeiul 
juridic care s-a afl at 
la baza înfi ințării Cen-
trului de Mediere al 
Camerei de Comerț 
București a fost, de 
altfel, Legea nr. 192 
din 2006 privind me-
dierea și organizarea 
profesiei de medi-
ator. Desigur, s-au 
avut în vedere inclu-
siv legea care regle-
mentează activitatea 
camerelor de comerț, 
Codul de procedură 
civilă, Statutul profe-
siei de mediator și alte acte normative 
care încadrează medierea. Centrul de 
Mediere este o instituție fără persona-
litate juridică cu rolul de a facilita, prin 
mijloace specifi ce, rezolvarea pe calea 
amiabilă a diferențelor apărute în rela-
țiile dintre părți, fi e că vorbim de per-
soane fi zice sau juridice. În prezent, 
Centrul reunește o echipă de mediatori 
certifi cați de instituții de specialitate 
din țară și din străinătate, autorizați de 
Consiliul de Mediere, care sunt capabili 
să intervină în toate tipurile de litigii. 

Redactor: În ce caz medie-
rea este obligatorie? Se poate 
recurge la mediere în materie 
penală, civilă sau comercială? 

Răspuns: În dreptul penal, me-
dierea se aplică în cauzele privind 
infracțiuni pentru care retragerea 
plângerii prealabile sau împăcarea 
părților înlătură răspunderea pena-
lă, fără să existe însă o obligație a 
părților de a accepta această pro-
cedură. La mediere se poate apela 
atât înainte, cât și după începerea 
procesului penal. Mediatorul, ca terț 
impartial, neutru și independent, 
ajută părțile care se afl ă într-un 
confl ict să ajungă la o soluție accep-
tabilă pentru ele.  Statistica Parche-

tului General refe-
ritoare la numărul 
cazurilor soluțio-
nate prin mediere 
în anul 2017 con-
stată o creștere 
de 11 procente a 
numărului de acor-
duri de mediere, 
respectiv o creș-
tere de 20 de pro-
cente a numărului 
cauzelor soluționa-
te prin clasare, ca 
urmare a acorduri-
lor de mediere.

Apoi, părțile 
sunt obligate să 
dovedească parti-

ciparea la ședința de informare cu 
privire la avantajele medierii în alte 
cauze de drept civil, care privesc de 
exemplu domeniul protecției consu-
matorilor, dreptului familiei, litigiile 
privind posesia, grănițuirea, stră-
mutarea de hotare, precum și ori-
ce alte litigii care privesc raporturile 
de vecinătate, domeniul răspunderii 
profesionale, respectiv cauzele de 
malpraxis, litigiile de muncă și liti-
giile civile cu o valoare sub 50 .000 
de lei. 

Medierea a devenit o procedură 
încurajată și, în unele cazuri, chiar 
obligatorie pentru anumite catego-
rii de contracte de achiziții publi-
ce – prin Hotărârea de Guvern nr. 

1/2018 pentru aprobarea condițiilor 
generale și specifi ce pentru anumi-
te categorii de contracte de achiziție 
aferente obiectivelor de investiții fi -
nanțate din fonduri publice, se recu-
noaște medierea ca fi ind principala 
modalitate de soluționare a dispu-
telor apărute în domeniul mențio-
nat anterior, mediatorii devenind, 
astfel, principalii actori în ceea ce 
privește procedura de soluționare a 
disputelor din domeniul negocierii, 
încheierii și executării contractelor 
de achiziții din fonduri publice.

Pe agenda de lucru a Guver-
nului României se afl ă proiectul de 
Hotărâre privind operaționalizarea 
Ofi ciului de Mediere și Arbitraj, în 
cadrul activității de dialog social, 
urmând ca procedura să fi e aplica-
tă relațiilor dintre sindicate și pa-
tronate.

Medierea se utilizează cu succes 
în prezent în confl ictele de malpraxis 
medical, în colaborare cu asociațiile 
de pacienți la nivel național, precum 
și în confl ictele din domeniul asigu-
rărilor, în parteneriat cu Autoritatea 
de Supraveghere Financiară (ASF).

Nu pot face, în schimb, obiectul 
medierii drepturile strict personale, 
precum cele privind statutul persoa-
nei sau drepturi de care părțile nu 
pot dispune prin convenție sau alt 
mod admis de lege. 

În materie comercială medierea 
este foarte răspândită, domeniile de 
aplicabilitate fi ind numeroase, dar 
cu o incidență mai mare în zona de 
retail (confl icte intra si inter compa-
nie, relații parteneriale, interpretare 
contractuală ș.a.), asigurări, credi-
te. În multe cazuri, părțile introduc 
o așa-numită „clauza de mediere“ în 
contractele lor, prin care stipulează 
că în caz de confl ict vor apela în pri-
mă instanță la instituția medierii. 

Se recurge în general la medie-
re pentru că este o procedură mult 
mai rapidă și mai puțin costisitoare 
decât un proces, și pentru că soluția 

MEDIEREA, UN MIJLOC MODERN ȘI RAPID 
DE SOLUȚIONARE A CONFLICTELOR CIVILE 
ȘI LITIGIILOR COMERCIALE
Interviu cu George Vodislav, directorul general al Camerei de Comerț 
și Industrie a Municipiului București

George Vodislav
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pronunțată este bazată pe comu-
nicarea dintre părți. Nemaivorbind 
că o hotărâre judecătorească poa-
te distruge iremediabil o relație co-
mercială. 

Întrebare: Cum ajung părți-
le să aleagă un mediator și cum 
intervine acesta în rezolvarea 
confl ictelor?

Răspuns: Alegerea mediatoru-
lui ține de liberul arbitru. Odată ales 
mediatorul din lista pusă la dispo-
ziție de Centrul nostru, acesta va 
interveni, așa cum am arătat, fi e 
înainte de declanșarea unei proce-
duri judiciare, fi e chiar pe parcursul 
judecății. 

Dacă părțile convin să aleagă 
procedura medierii, mediatorul ales 
lansează procedura, de un forma-
lism redus și mult mai puțin strictă 
decât în fața instanței de judeca-
tă, pe parcursul căreia va interveni 
pentru a facilita dialogul între părți 
și pentru a constata la fi nal acordul 
intervenit între acestea. 

Acordul de mediere poate fi  în-
cheiat în formă scrisă, dar și sub for-
mă de înțelegere verbală 
a părților, autentifi carea 
la notar sau încuviințarea 
instanței fi ind opțională 
dacă legea nu prevede 
altfel. Există însă și cazuri 
în care acordul de medie-
re trebuie autentifi cat de 
notar sau încuviințat de 
instanță pentru a produ-
ce efecte legale. Acordul 
de mediere autentifi cat 
de notarul public sau în-
cuviințat de instanță de-
vine titlu executoriu și 
poate fi  pus în executare 
silită. 

În faza judiciară, pro-
cesele în instanțe se sus-
pendă, la cererea părți-
lor, pe durata procedurii de medie-
re. Dacă părțile nu ajung la un acord 
de mediere, cererea de repunere pe 

rol a procesului este scutită de plata 
taxei judiciare de timbru. 

Redactor: Ce ca-
lități trebuie să aibă 
un bun mediator?

Răspuns: Medi-
atorii noștri nu doar 
că respectă, din punct 
de vedere profesional, 
principiile medierii și 
se conduc după un Cod 
deontologic strict, dar 
se deosebesc prin abordare și me-
toda folosită, dobândite în timp prin 
experiența semnifi cativă acumula-
tă.

Desigur, ca în orice activitate, 
succesul este dat inclusiv de aso-
cierea unor cunoștințe din diverse 
domenii și competențe complemen-
tare, precum capacitatea de nego-
ciere și comunicare, cunoștințe de 
psihologia relațiilor etc. Nu există 
un tipar al mediatorului bun, dar pe 
acesta îl recunoaștem cu ușurință 
după modul în care conduce proce-
sul de mediere, după cum reușește 
să creeze condițiile pentru resta-

bilirea dialogului între părți, după 
cum dă dovadă de imparțialitate și 
neutralitate, după cum facilitează 

comunicarea fără a da soluții și ju-
deca.

Redactor: Ce alte 
benefi cii sunt asoci-
ate medierii în afa-
ra costurilor reduse 
comparativ cu cele 
ce decurg din par-
curgerea unei ju-
decăți clasice în in-
stanță? 

Răspuns: Poate 
mai important decât benefi ciul pe-
cuniar este rapiditatea soluționării 
confl ictului sau unui litigiului comer-
cial, de exemplu, pentru că știm cu 
toții că timpul costă bani. În multe 
cazuri, un acord poate evita aplica-
rea unor sancțiuni economice, cum 
ar fi  pierderea cotei de piață sau 
a imaginii unei companii. Apoi, un 
avantaj al medierii este confi denți-
alitatea derulării procedurii. Să ne 
gândim cât de gravă este pierderea 
imaginii unei fi rme în cazul unui li-
tigiu care ajunge să fi e prezentat în 
mass media și exploatat de concu-
rență. Medierea are efecte benefi -

ce inclusiv în procedurile de 
insolvență sau de executare 
silită. În acest din urmă caz, 
acordul de mediere poate 
schimba obiectul executării, 
când nu există bunuri sau 
este imposbilă valorifi carea.

Redactor: Unde vă gă-
sesc cei care vor să ape-
leze la Centrul de Mediere 
al CCI București?

Răspuns: Centrul de 
Mediere se afl ă în palatul 
Camerei de Comerț a Munici-
piului București. Toate datele 
noastre de contact sunt dis-
ponibile pe pagina de inter-
net a Camerei www.ccib.ro, 
unde sunt afi șate și tarifele 

practicate.

Redactor: Vă mulțumesc! 

Palatul CCIB
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În Bărăgan, „Fata morgana” 
este ades întâlnită în lunile toride 
de miez de vară. Drumurile care 
desfundate se îmbracă într-o saltea 
groasă de praf. Sudoarea stoarsă cu 
multă dărnicie de soarele puternic 
arzător se combină cu norii denși 
stârniți de pașii călătorului formând 
pe frunte, față și piept o pastă 
mâzgoasă supărătoare. Rarele ploi 
vin însoțite de fulgere uriașe și ră-
păind cu o furie turbată pentru ca, 
după scurtă vreme, să lase în urmă, 
la orizont, un brâu multicolor pe ce-
rul curat și azuriu. Vai de călătorul 
care se încumetă, după o astfel de 
ploaie, să umble pe unul din dru-
murile acelea desfundate. Saltea-
ua moale și caldă de adineaori este 
deja o masă cleioasă ce vlăguieș-
te om și dobitoace sortite să tragă 
după ele carele ale căror roți sunt 
țintuite, parcă, în noroiul din belșug. 
Și totuși, fi ului câmpiei îi este dragă 
această preschimbare a naturii și, 
odată îndepărtat de ea, este cuprins 
de nostalgia ce nu și-o poate înlă-
tura decât revenind în necuprinsul 
primitor al Bărăganului.

Gara Pantelimon nu se afl ă în ini-
ma câmpiei. Situată însă la marginea 
metropolei, acolo unde este un înce-
put și un sfârșit al liniilor de centură 
ale capitalei, fără teama de a greși, 
putem spune cu certitudine că este 
în plin bărăgan și tot ce am arătat 
mai sus îi este propriu și acestui colț 
de lume. În perioada ultimului răz-
boi mondial, locurile din jurul Pante-
limonului erau niște pajiști întinse, 
pe care în fi ecare toamnă duduiau 
locomobilele, acei monștri negrii cu 
coș înalt, în focarele cărora ardeau și 
se mistuiau paiele uscate pentru ca 
aburii descătușați cu pricepere să în-
vârtă roata mare pe care era împle-
tită în formă de opt o curea lată ce 
punea în mișcare sitele batozei. Puți-
nul personal al stației de cale ferată 
alcătuia o familie ce se sprijinea și la 
nevoie, și la muncile de abundență. 
Răzlețiți prin dispunerea locuințelor, 
oamenii erau strânși laolaltă prin le-
gături invizibile, hărăzite să mențină 
liniștea și buna înțelegere.

Copiii șefului, bunăoară, erau 
amândoi elevi la liceul Aurel Vlaicu 

din metropolă. Mioara venea zilnic 
acasă, adusă de motorul Diesel al 
gării, iar Dorin stătea la internat. 
Mioara, ce bătea spre optsprezece 
ani, întruchipa ce putea fi  mai fru-
mos la o fată. Statura ei mijlocie se 
bucura de un corp armonios, sculp-
tat parcă de mâna meșteră a unui 
artist. Părul castaniu, lăsat lejer pe 
sp ate, încadra o față cu forme ro-
tunde ce-și adâncea două gropițe 
cu margini perfect conturate, atunci 
când gura-i cărnoasă, atât cât tre-
buie, își dezvelea albul imaculat al 
dinților în zâmbetul ce făcea să stră-
lucească niște ochi albaștri-verzui 
sub arcadele unor sprâncene sub-
țiri, ușor distanțate de la rădăcina 
nasului mic, puțin în vânt. Nu este 
de mirare de ce peronul gării era 
așa de des călcat de fel de fel de 
tineri, veniți parcă de aiurea. Fru-
musețea feciorelnică a fi icei stârni, 
la un moment dat, și pofta păgână 
și vinovată a tatălui. Ghimpele in-
cestului împungea inima omului la 
mârșăvii condamnabile. Cu capul 
greu de băutură încerca, adesea, ca 
prin violență să pătrundă în camera 
fi icei sale la orele cele mai tainice 
și cu gândurile cele mai impudice. 
Zăvorând pe dinăuntru ușa, Mioara 
sărea geamul ce dădea în curte, din 
curte, peste gard sărea în grădina 
de zarzavat și de acolo se adâncea 
în păduricea de salcâmi ce se întin-
dea în spatele gării către Dobroiești 
și Cernica. Razele lunii și sclipirea 
stelelor îi luminau pașii la înapoie-
re. Asculta la ușa tatălui pentru ca 
sforăiturile acestuia să-i confi rme 
trecerea pericolului, sărea din nou 
geamul pe care-l fereca și se ascun-
dea în așternut pentru a se odihni 
în puținul timp pe care-l mai avea 
până la ivirea zorilor. Desele scene 
de felul acesteia o făcură pe Mioara 
să se arunce, fără prea multă cuge-
tare, în brațele primului admirator 
ce se arătă mai de nădejde. Acest 
fericit muritor s-a întâmplat să fi e 
Miron, un tânăr impiegat de mișca-
re, de curând sosit în stație.

Copiii gării îl cunoșteau cu to-
ții pe Miron. Vara, când soarele era 
mai puternic, iarna când gerul cră-
pa pietrele, în celelalte anotimpuri 

când spărgeau bobocii și mugurii 
sau biciuiau ploile reci și burnițele, 
impiegatul își făcea cu regularitate 
revizia la cabine. Două din cele pa-
tru cabine se afl au la capetele ra-
cordării, amândouă la câteun kilo-
metru și jumătate distanță de gară 
și unul între ele. Vara, în undele tre-
murătoare ale fetei morgana, ade-
sea, Miron părea o fantomatică apa-
riție de basm, ieșind de sub bolta 
corcodușilor ce străjuiau marginea 
căii ferate, sădiți de cine știe care 
acar ce-și trecuse viața la cabina 
unu sau a treia sau răsăriți sălba-
tec din sâmburii aruncați de călători 
pe ferestrele deschise ale vagoane-
lor de clasa a treia. Dacă era să dai 
crezare copiilor, Miron putea merge 
pe șină până la Constanța și înapoi, 
fără să cadă cel puțin o dată. N-a 
putut proba nimeni, nereușindu-se 
întreruperea circulației trenurilor, pe 
singurul fi r de cale existent în acea 
vreme. Noua lui locuință, de pe bu-
levardul Elisabeta, era lângă calea 
ferată. Cum alt mijloc de transport 
în afara picioarelor nu avea, Miron 
venea întotdeauna pe jos la serviciu 
și, indiferent la anotimp, era mereu 
punctual. Vara, cel ce trebuia să fi e 
schimbat de Miron îl vedea și-l re-
cunoștea de departe. Acolo unde la 
amiază juca fata morgana, seara ori 
dimineața apărea silueta lui Miron. 
Venea întotdeauna pe șină, fl uie-
rând. De când se căsătorise nu păru 
niciodată supărat sau măcar cu vreo 
undă de întristare. Mioara își termi-
nase liceul și acum se îngrijea de 
educația baiețelului lor ce creștea 
din zi în zi tot mai viguros, ca voini-
cul din poveste.

Instalarea trupelor germane la 
Aerostație și Cernica nu aduse nicio 
schimbare în personalul Pantelimo-
nului, cu singura deosebire că gara 
părea parcă militarizată. La Aeros-
tație și Cernica se afl au depozitele 
de muniții ale nemților. Transportul 
lor spre front se făcea din Pante-
limon, ocolind capitala pe calea fe-
rată de centură. Cunoscând, printre 
altele, și câteva cuvinte nemțești, 
Miron făcea și pe translatorul. În 
fața nemților el conta ca un tânăr 
de nădejde. Aceștia îi făcuseră pro-

„GHINION“
Victor Vernescu, consilier al CNR – CME  
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punerea ca, în schimbul unui sala-
riu ridicat, să meargă în stația Titan 
sau Cățelu pentru a supraveghea 
acolo alcătuirea convoaielor cu mu-
niții și tehnică de luptă. Vremurile 
erau grele, din ce în ce mai grele. 
Zilele de război cereau locuitorilor 
capitalei eforturi materiale de neîn-
tâlnit. Tot ce era aliment se dădea 
pe cartele sau pe bon. Pâinea era 
neagră, veche și neîndestulătoare. 
Toate aceste neajunsuri materiale 
ar fi  fost înlăturate dacă ar fi  accep-
tat propunerea nemților. Miron știa 
aceasta. Dacă ar fi  acceptat propu-
nerea ar fi  însemnat ca pe întreaga 
durată a războiului el să fi e despăr-
țit, în fapt, de familia sa, în mijlocul 
căreia se simțea atât de bine! Mioa-
ra era pentru a doua oară însărcina-
tă și Miron aștepta cu o nerăbdare 
nebună să-și vadă și fetița. Îi spu-
nea lui un spiriduș că al doilea copil 
va fi  fetiță, iar el credea în spiriduși!

Miron era încredințat că, după 
mersul evenimentelor de pe front, 
războiul nu putea fi  al nemților. Bu-
cureștiul întreg fi erbea de o ură tai-
nică și tacită împotriva războiului. 
El însuși trăia sentimente contra-
dictorii. Nu se împăca cu aroganța 
nemților, nu aștepta nici de la viitorii 
câștigători, în care îi vedea pe ruși și 
aliații lor, alte atitudini, știindu-i hră-
păreți, brutali, înfometați de dorința 
de răzbunare. Cu riscul luptei gre-
le, dure și îneverșunate împotriva 
greutăților de tot felul, Miron refuză 
rând pe rând ofertele,  preferând să 
rămână în sânul micuței sale familii 
pe care o iubea cu toată sinceritatea 
de care era capabil. Gândul că o sin-
gură propunere acceptată îl va face 
să nu-și poată vedea fetița, căci nu-
mai la fetiță visa, îl înspăimânta.

*
*      *

Nu departe de calea ferată, 
pe bulevardul Elisabeta, se afl au, 
aproape una lângă alta, trei bodegi. 
Una în fața alteia se afl au bodegi-
le „La Moga“ și „La frații Trifu“, iar 
alături de ultima, despărțită de doar 
câteva case, era bodega „La Calotă“. 
Miron locuia în una din casele dintre 
cele două bodegi alăturate. Până la 
naștere, Mioara nu mai avea mult. 
Românii se deziseseră de nemți, 
rupseseră alianța prin arestarea 
conducătorului statului, mareșalul 

Antonescu și predaseră Bucureștiul, 
eliberat de nemți, armatelor sovie-
tice „eliberatoare“. La Aerostație și 
Cernica, locul nemților fusese luat 
de trupe ale Armatei Roșii. Miron își 
luase  un concediu neplătit de trei 
zile. Orice s-ar fi  putut întâmpla, el 
și cu Mioara nu mai puteau pleca în 
niciun fel de refugiu. Iar ceasul atât 
de mult așteptat de Miron sosi. Din 
gară, mai multe soții veniseră să fi e 
lângă Mioara în clipa cea mare. Ea 
născu într-un ceas târziu de seară. 
Nerăbdător ca un copil, Miron între-
bă pe prima femeie ieșită din came-
ra soției:

– Spune-mi, nu-i fată?
– Ba da.
Nebun de fericire cuprinse în 

brațe pe cea ce-i dăduse vestea, o 
învârti pe sus de câteva ori, neluând 
în seamă spaima femeii. Când, în 
fi ne, îi dădu drumul, aceasta își făcu 
trei cruci largi, stuchindu-și în sân 
de îndepărtare a spaimei. Dar Miron 
nu putea vedea nimic. Era nebun de 
fericire. Pentru a se convinge că a 
auzit bine, mai întrebă o dată:

– Ai spus că-i fată? Fată ai spus?
– O, nebunule, astâmpără-te. Ai 

o fată de toată frumusețea. Seamă-
nă cu tine!

În culmea fericirii, proaspătul și 
fericitul tată de fetiță nu uită să mai 
întrebe:

– Spune-mi, cum se simte Mi-
oara?

– E mai frumoasă ca oricând. A 
avut o naștere cât se poate de ușoa-
ră.

Fără a mai asculta vreun cu-
vânt, Miron o zbughi pe ușă. Până la 
bodega lui Calotă nu se opri, decât 
pentru a atrage după el pe cei ce-i 
întâlnea în cale cunoscuți ori ba. 
Intrat în local ceru băutură pentru 
toți cei de față. În nebunia lui avu 
norocul că, datorită orei târzii, bo-
dega nu era prea plină. Câțiva con-
sumatori târzii la care se adăugară 
cei pe care-i cărase după el. Altfel, 
buzunarul lui n-ar fi  putut suporta 
nesăbuita comandă. Cârciumarul 
rămase uimit. Îl știa pe Miron mai 
puțin băutor, iar bucuria ce-l stăpâ-
nea nu-i era încă motivată. Parcă 
ghicindu-i gândurile, Miron strigă, 
să audă toată lumea:

– Sunt un tată fericit: pe lângă 
băiat, iubita mea soție mi-a dăru-
it acum câteva clipe și o fetiță. Să 
bem, prieteni!

Dar nu mai avură vreme de 
băut. Câteva bubuituri surde îi 
transformară pe toți în bucăți de 
carne și organe risipite prin local și 
lipite de pereți.

*
*    *

În bodega „La Moga“ nu mai 
consumau decât trei soldați sovie-
tici, din cei ce luaseră locul nemților 
încartiruiți în casele lui Stolnicu de 
peste liniile din gara Pantelimon. De 
când intraseră în local păreau a pre-
vesti o nenorocire. Era încă lumină 
când veniseră. De la ușă, unul din ei 
se adresă celor de la mese:

– Zdrastsvui, truslinî (să trăiți, 
fricoșilor!)

Zărind pe peretele din spatele 
barului portretul generalului Stalin 
și afi șul cu mama Rusia care strân-
gea un copil la sân, luară poziția de 
drepți și, ducând mâna la chipiu, 
strigară în cor:

– Da zdrastvui Stalina, da dra-
ztvui Rosia Materi! (Trăiască Stalin, 
trăiască Mama Rusia). Se trântiră 
apoi pe scaunele ce le găsiră libere. 
Ca și cum ce făcuseră până acum 
li se păruse prea puțin eroic, unul 
din ei se sculă de unde se așezase 
și se duse la o masă unde se afl a o 
tânără pereche. Îl apucă de guler pe 
bărbat și-i făcu un brânci:

– Ostavit eto dlia menia s etom 
vecera, șorstnâi (Las-o pentru mine 
în seara asta, stârpitură)!

„Stârpitura“ se sprijini de o 
masă, apoi se repezi la tânăra fe-
meie, o apucă de mână și fugiră îm-
preună pe ușă, însoțiți de râsetele 
zgomotoase ale vitejilor soldați. În 
scurta vreme se făcură nevăzuți și 
ceilalți consumatori, strecurându-se 
câte unul, câte unul pe ușa afl ată 
deschisă.

– Truslivâe svinii (Porci fricoși), 
rosti unul din soldați.

–  Ciortîi! Ostavit ih v Iad (Lasă-i 
la dracu), zise altul din ei. Paidiom 
piti (haide să bem). Hei, mâtar! (hei 
cârciumar!)

Moga, bătrânul care le cunoștea 
felul, nu scosese până atunci niciun 
cuvânt. Se ascunsese după tejghea 
și aștepta să vadă cum se vor sfârși 
lucrurile. Auzind însă chemarea, în-
drăzni, deși cu frică,  să scoată ca-
pul din ascunzatoare. Se apropie cu 
servilitate de ei și-i întrebă:
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– Ce doriți, tovarăși?  
– Tolistâi, davai pitevoi! (Gră-

sanule, adă-ne de băut). Davai piut 
vsebolișe i dvijatisia bâstree, kak 
eto ne... (Mult și mișcă-te mai repe-
de că de nu...) Și, cel care vorbise, 
scoase și puse pe masă pistolul.

Bătrânului începu să-i tremure 
picioarele. Dădu de mai multe ori 
din cap, semn că a înțeles și se de-
părtă. De înțeles nu înțelesese ni-
mic. Dar instinctul lui de vechi câr-
ciumar îi dicta ce avea de făcut. În 
câteva clipe umplu masa „vitejilor“ 
cu sticle pline cu băutură de tot fe-
lul. Să aibă de ales. Se retrase apoi 
cu frica defi nitiv cuibărită în sân.

Fără a face vreo deosebire între 
sticle și conținutul acestora, gălăgioșii 
soldați ai ocupației eliberatoare, con-
sumară tot ce li se dăduse. Băutura 

diferită le îngreună și mai mult mințile. 
După ce toate sticlele fură golite înce-
pură să strige din nou la cârciumar:

– Hei, tolistîi, dati nam eșcio 
(Hei, grasule mai dă-ne!)

Luându-și inima în dinți, băiatul 
lui Moga, tânăr liceean, intră în pră-
vălie și, fără nicio vorbă, îi luă pe doi 
din ei de centură și-i aruncă în stra-
dă. Neputându-se ține pe picioare, 
aceștia se întâlniră în șanț. Al treilea 
ieși singur, fără să-și mai aștepte și 
el porția. Văzându-se toți trei afa-
ră și lăsați în pace, prinseră din nou 
curaj și începură să urle:

– Aha, strajnâe svinii, vî dobit-
sia otvajnîi, svinii! (Vă faceți de cap, 
porcilor). Vâ budete zaplatiti nam 
eto nahalstivo! Budem zarplatiti 
vam etot nagalosti! (Vă vom plăti 
noi această obrăznicie).

 Tânărul Moga, fără a-i mai 
asculta, intră în prăvălie și trase 
obloanele.

Rușii se arătară, în adevăr, demni 
de ei înșiși. Nu își călcară cuvântul. 
Juraseră răzbunare și se răzbunară. 
Dacă nu pe cei ce-i nemulțumiseră, 
măcar pe alții care n-aveau nicio 
vină, decât că erau la cârciumă în 
acel moment și erau români. După 
vreun ceas de la incidentul din bo-
dega lui Moga, rușii se întoarseră, fi -
ecare cu câteun săculeț cu grenade. 
Fierbințeala minții pricinuită de bău-
tură le întunecase și memoria. Prima 
cîrciumă deschisă întâlnită în cale fu 
victima răzbunării lor. Și această câr-
ciumă fu cea a lui Calotă...

Bietul Miron, dorise așa de mult 
să-și vadă fetița! 
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PREMIU ACORDAT ÎN S.U.A. DLUI OVIDIU ȚUȚUIANU, 
CONSILIER AL CNR – CME
În cinstea Centenarului Marii 

Uniri a Românilor, Societatea Aca-
demică de Științe și Arte „Dr. 
N. Andronesco Eternitatea – 
S.U.A.“ a lansat, în 2017 – 2018, 
„AL VI-LEA CONCURS MONDIAL 
DE CREAȚIE“.

Concursul s-a bucurat de o lar-
gă participare internațională și s-a 
desfășurat pe o mare diversitate 
de secțiuni tematice, care au inclus 
printre altele: POEZIE, PROZĂ, TEA-
TRU, CRITICĂ ȘI ISTORIE LITERA-
RĂ, ISTORIE, ECONOMIE POLITICĂ, 
MATEMATICĂ, FIZICĂ, CHIMIE, ME-

DICINĂ, ȘTIINȚE DE FRONTIERĂ, 
INGINERIE, CREAȚII MUZICALE, 
FILOSOFIE, INVENȚII ȘI INOVAȚII, 
ASTRONOMIE, COSMOLOGIE.

Scopul acestei competiții de 
„magnitudine americană“ este de 
a onora cei 100 de ani de la Marea 
Unire a Românilor.

Organizatorii evenimentului de 
largă amploare au fost: Dr. Nicholas 
Andronesco – Editura Lumina, Colegiul 
de matematică și fi zică, Connecticut 
(S.U.A) și Academician Nicolae Dabi-
ja – redactor-șef la revista Literatură 
și artă, Chișină u (Republica Moldova).

În urma participării la concurs, 
cu lucrarea Proporția de aur în 
opera eminesciană, dl ing. dipl. 
Ovidiu Țuțuianu – consilier al CNR-
CME, a obținut, la secțiunea „MATE-
MATICĂ APLICATĂ“, premiul II (pre-
miul I nefi ind acordat).

Redacția buletinului informa-
tiv Mesagerul energetic și colegii 
de muncă îl felicită pe dl Ovidiu 
Țuțuianu pentru această perfor-
manță care onorează nu numai 
persoana, ci și țara pe care o re-
prezintă și îi dorește noi succese 
în viitor! 
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CONSILIUL MONDIAL AL ENERGIEI APRECIAZĂ 
ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DL GHEORGHE 
BĂLAN ÎN TIMPUL MANDATULUI DE DIRECTOR 
GENERAL EXECUTIV AL CNR – CME*
As Dr Gheorghe Balan’s time as 

the General Executive of the Roma-
nian member committee came to an 
end in 2017,  he refl ects on key high-
lights of his time in charge, the im-
pact the Romanian member commit-
tee has had on the energy sector, in 
addition to key activities and new in-
itiatives developed under his tenure.

Dr Gheorghe Balan graduated 
the Institute of Energy in Ivanovo, 
Russian Federation, in 1955, with a 
doctorate obtained at the Polytech-
nic Institute in Bucharest. He began 
his professional activity in 1955, at 
the Bucharest Electric Power Distri-
bution Corporation (IDEB).  Since 
1960 he has overseen various sen-
ior management positions: General 
Manager of IRME (1960 – 1971), 
Chief Engineer at Energoreparatii 
(1972 – 1973), Scientifi c Direc-
tor, Director of Programs, Director 
of a complex project at ICEMEN-
ERG (1974 – 2000), with personal 
achievements and contributions in 
issues related to applied research, 
commissioning, energy quality, nu-
clear power.

Dr Balan worked in parallel as a 
teaching assistant, as a university 
assistant, a head of works, a mem-
ber of the Professor’s Board of the 
Faculty of Power Engineering and a 
member of doctoral commissions, 
and between 1960 and 1988 he was 
the representative of Romania in 
the CAER Committee for Energy.

He has also published many arti-
cles and studies in national and inter-
national journals. Dr Balan has been 
a member of prestigious national 
and international bodies including 
the Energy Academy of the Romani-
an Academy and Council for Science 
and Technology (CNST). Since 2000 
– 2017 he was the General Executive 
Director of Romanian National Com-
mittee of the World Energy Council.

What have been your main 
highlights during your tenure as 
General Executive of the Roma-
nian member committee?

As Executive Director, I was 
pleased to oversee many new ac-

tivities set up and implemented 
between May 2000 and November 
2017. The committee has developed 
new collaborations with universities 
and academies in Romania and Mol-
dova including the Romanian Acad-
emy and the Technical University 
of Moldova and Institute of Energy 
of the Academy of the Republic of 
Moldova.

Since 2000, the com-
mittee has produced many 
new publications including 
monthly magazine Mesag-
erul Energetic and our annual 
report.

We are actively in-
volved in and organise a 
number of events per year, 
in particular our Regional 
Energy Forum in Central 
and Eastern Europe. The 
program comprises 11 im-
portant individual events, 
fi ve  of dialogue sessions 
and panels,  as wells 40 – 50 ex-
hibition booths, among other social 
and cultural activities.

I am pleased to say we have in-
creased the number of our corporate 
members from 7 in the year 2000 to 
more than 90 members in the year 
2016. Our individual membership 
also increased from 23 in the year 
2000 to more than 400 members in 
the year 2017.

We have a very active Future 
Energy Leaders’ programme in Ro-
mania since 2011 which has enabled 
us to integrate Romania’s young 
professionals in World Energy Coun-
cil’s activities and  create opportuni-
ties for promoting our members at 
an international level.  Since 2011 
our FELS have successfully forged 
partnerships with prominent organ-
isations and provide a platform for 
communication and cooperation be-
tween the new generation and the 
current elite in the energy fi eld.

I am particularly proud of the 
Romanian FELS Trends & Technol-
ogy monthly newsletter which not 
only informs readers about activi-
ties involving our local network and 

the latest FELS news, but valuable 
insights and news and issues facing 
the international energy scene.

How has the Romanian MC con-
tributed to the European and global 
energy sector and transition?

By establishing and strengthen-
ing the collaboration relationships 
with other World Energy Coun-

cil member committees in Central 
and Eastern Europe accomplished 
through the participation of the 
Council’s member committees’ top 
executives at events organised by 
the Romanian committee.

Our member committee has 
continuously contributed to the Ro-
manian national Energy Strategy. 
The outcomes conclusions and rec-
ommendations of our involvement 
in FOREN as well as additional and 
annual member committee events 
and reports such as the World En-
ergy Issues Monitor, are submitted 
to government and prominent deci-
sion-making bodies within the sec-
tor on a regular basis. Our expert 
members continue to bring their 
valuable specialist insights and ex-
perience whenever they have been 
invited to contribute to strategic en-
ergy guidelines and policies.

What will you miss the most?
I will miss planning events 

and consulting with my fellow col-
leagues. I will also miss participat-
ing in the WEC Study Groups meet-
ings, where one could hear all kind 
of innovating ideas. 

*) Preluare de pe website-ul CME
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