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Tranziţia energetică este un su-
biect larg abordat în prezent de spe-
cialiștii din domeniul energiei. Tre-
cerea de la epoca surselor fosile, în 
special cărbune și petrol ca purtători 
de energie, la epoca surselor rege-
nerabile de energie în care, pe dura-
ta tranziţiei, gazul natural va fi  prin-
cipalul purtător de energie din surse 
fosile, este considerată ca un prim 
pas spre energia „curată“ obţinută 
cu un minim de emisie poluantă.

De fapt, domeniul energie a cu-
noscut multe tranziţii determinate 

de dezvoltarea societăţii și a mijloa-
celor prin care s-a asigurat energia 
necesară evoluție. 

Tranziţia revoluţionară de la 
energia umană la energia vântului și 
apoi de la energia vântului la ener-
gia aburului au reprezentat 
pași uriași în dezvoltarea 
societăţii umane. Deși astăzi 
nu mai sunt utilizate vase 
acționate de energia mase-
lor de aer în mișcare și nici 
mori de vânt, s-a trecut la 
o nouă etapă în care ener-

gia vântului este utilizată 
pentru generarea energiei 
electrice. De asemenea, 
trecerea de la utilizarea 
lemnului ca sursă de ener-
gie la utilizarea cărbunelui și a pe-
trolului în secolul 19 a avut un rol 
important în dezvoltarea industri-
ală, a comunicaţiilor și a societăţii 
în general. Deși se spune că epoca 
utilizării energetice a carbunelui a 
trecut, specialiștii în domeniu aș-
teaptă o nouă revenire a cărbune-
lui „curat“ pe piața energiei.

Descoperi-
rea mijloacelor 
de utilizare a 
energiei elec-
trice la sfârși-
tul secolului al 
19-lea a deter-
minat un salt 
important în 
creșterea efi ci-
enţei procese-
lor, a condus la 
realizarea unor 
aplicaţii care au 
dus la o dezvol-
tare excepţio-
nală a societăţii. 
Această dezvol-
tare a fost în-
soţită și de o creștere alarmantă 
a poluării mediului ambiant. Este 
sufi cient să privim fotografi i ale 
zonei Ruhr din perioada interbelică 
cu zecile de coșuri care scoteau un 
fum negru sau ale orașului Londra 
încălzit cu cărbuni pentru a înţele-
ge de ce s-a impus, din ce în ce 

mai mult, necesitatea ca domeniul 
energie să fi e „ decarbonat“, ca ener-
gia să nu mai fi e principalul factor 
poluant al economiei.

Astăzi producerea energiei elec-
trice și transporturile sunt principa-

lele domenii care au cel mai mare 
potențial pentru reducerea nivelului 
emisiilor, dar, de fapt, soluția de vi-
itor pentru domeniul transporturi-
lor este utilizarea energiei electri-
ce pentru alimentarea motoarelor 
de tracțiune. În acest fel, sectorul 
producerii energiei electrice devine 
deosebit de important în eforturile 

pentru limitarea poluării 
mediului ambiant.

Acoperirea 100% a 
necesarului de energie 
electrică din surse rege-
nerabile și din centrale 
atomoelectrice este un 
obiectiv asumat din ce în 
ce mai mult de economi-
ile actuale. Până atunci, 
vor mai trebui rezolva-
te o serie de probleme 
dintre care cea mai im-
portantă este realizarea 
de sisteme de stocare a 
energiei care să permită 
compensarea, practic în 
timp real, a fl uctuațiilor 
de producție ale surselor 

meteodependente. Sistemele actu-
ale de stocare a energiei în apa din 
lacurile de acumulare contribuie la 
acoperirea vârfurilor grafi cului de 
sarcină, dar nu pot asigura un timp 
de răspuns sufi cient de redus pen-
tru a compensa variațiile generării 
de energie electrică, mai ales în sis-
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temele energetice actuale în care 
evenimentele din rețeaua electrică 
sunt caracterizate de viteze foarte 
mari, în lipsa inerției marilor grupuri 
generatoare din sistemele clasice de 
producere a energiei electrice.

Preocupările pentru economia de 
energie și creșterea efi cienței în pro-
cesele de utilizare a energiei, prin re-
ducerea nivelului energiei utilizate au 
un rol important în tranzița către un 
sistem energetic modern cu un nivel 
redus al poluării mediului ambiant.

Transportul şi distribuţia ener-
giei electrice însoţite de pierderi 
importante de energie reprezintă o 
sursă de poluare, dar soluţiile actu-
ale de limitare a pierderilor și, deci, 
de reducere a puterii generate în 
centralele electrice pentru acoperi-
rea acestora şi astfel, de reducere 
a poluării determină ca liniile elec-
trice să fi e mai prietenoase cu me-
diul ambiant. Tranziţia actuală spre 
reţelele inteligente (smart grid) şi 
producerea distribuită utilizând în 
mod efi cient sursele locale, regene-
rabile de energie, asigură nu numai 
reducerea încărcării marilor centrale 
electrice care folosesc purtători fosili 
de energie şi a nivelului emisiilor, dar 
şi creşterea nivelului calităţii energiei 
electrice furnizare utilizatorilor fi nali. 

Dacă la începutul dezvoltă-
rii, sistemele energetice aveau o 

structură distribuită şi s-au făcut 
eforturi pentru înglobarea aces-
tor surse într-un sistem unic, în 
prezent, tranziţia către sisteme 

cu surse distribuite reprezintă o 
nouă provocare pentru specialiş-
tii energeticieni, o nouă etapă în 
dezvoltarea sistemelor de energie. 
Desigur că asigurarea stabilităţii 
sistemului energetic impune cerin-
ţe noi şi complexe pentru asigura-
rea unui serviciu de alimentare de 
înaltă calitate pentru utilizatori. 

Tranziția în sistemele de ener-
gie este un proces de adaptare la 

condițiile socio-economice, la nive-
lul științei și tehnicii, la exigențele 
privind mediul ambiant și reprezin-
tă etape în asigurarea necesarului 

de energie pentru dezvoltarea so-
cietății.

Poate că, odată cu dezvolta-
rea centralelor nucleare cu fuziune, 
multe dintre probleme actuale vor 
fi  rezolvate și vom fi  martorii unei 
tranziții către energetica hidrogenu-
lui. Dar până atunci probabil că vom 
asista la mai multe tranziții care vor 
depinde numai de capacitatea oa-
menilor de a inova. n

Editorial
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Bănișorul este satul meu natal. 
Ceea ce s-a întâmplat acolo în anul 
1918 și în anii care au urmat, s-a 
întâmplat și în majoritatea satelor 
ardelene. El nu e un sat oarecare:

– a fost atestat documentar în 
1213, cu 246 de ani înaintea Bucu-
reștiului!

– în sat exista o biserică din 
lemn pe vremea Marii Invazii Mon-
gole (1241), unde se spune că atunci 
s-au refugiat toate cele șapte familii 
din sat, reușind să scape cu viață;

– pe un deal din sat și-a îngropat 
o comoară Capitalul Episcopiei Ro-
mano-Catolice din Oradea, care este 
căutată de aproximativ 400 de ani și 
încă nu a fost găsită, am căutat-o și 
eu și am scris o carte despre asta;

– este un sat integral românesc, 
la origine ortodox, greco-catolic de 
la 1700 și din nou ortodox de la 
1948; bănișorenii n-au sesizat nici 
până azi deosebirile;

– în 1918 satul era – ca și azi – 
reședință de comună, avea o biserică 
din piatră, edifi cată la 1896  de că-
tre greco-catolici și o școală primară 
confesională, la care preda bunicul 
meu. Biserica de piatră, care există 
și azi, a înlocuit una din lemn, ur-
mașa celei de la 1241, despre care 
se spune că era, la vremea ei, cea 
mai mare și mai frumoasă din județ. 
Biserica actuală a fost foarte mult 
modifi cată de ortodocși ca să nu mai 
semene cu cea inițială;

– actualmente, face parte din 
județul Sălaj.

În anul Unirii, satul făcea parte 
din regiunea Crișana, iar aceasta, 
împreună cu Transilvania, Banatul și 
Maramureșul – toate ținuturi în care 
populația majoritară erau români 
(53,7%, conform recensământului 
maghiar din 1910) –, făcea parte, 
începând din 1867, din Ungaria. 

La Marea Adunare Populară de la 
Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918, 
la care s-a hotărât unirea ținuturilor 
menționate mai sus cu România, au 
participat, din proprie inițiativă, și 
patru bănișoreni, urmare directă a 
emancipării naționale a lor realiza-
tă în decursul mai multor ani și ac-
centuată imediat după terminarea 
Primului Război Mondial. Printre ei 
se număra și parohul de atunci al 
bisericii din sat, ctitor al acesteia 
și o persoană deosebit de activă pe 
plan social și cultural. Ei s-au ală-
turat celor 100 000 de participanți 

la Marea Adunare, care nu fusese-
ră aleși.

În Primul Război Mondial băni-
șorenii au luptat, încadrați în arma-
ta austro-ungară, mai mulți bănișo-
reni. Octavian Tăslăuanu, comba-
tant în Primul Război Mondial, scria:

„Drumul românilor pe front era 
asemenea unui convoi de moarte 
petrecut de lacrimile și bocetele ce-
lor rămași acasă.“ 

Obligați să se bată pentru o ca-
uză care nu era a lor, bănișorenii din 
armata austro-ungară, la fel cu cei-
lalți români afl ați în aceeași situație, 
au făcut-o fără niciun pic de tragere 
de inimă. Treizeci și cinci dintre bă-
nișoreni au pierit pe diferite câmpuri 
de luptă, majoritatea pe frontul ru-
sesc din Galiția, iar unii pe cel din 
nordul Italiei, unde au fost transfe-
rați, după intrarea în 1916 a Româ-
niei în război, ca să nu evadeze și 
să se alăture trupelor românești. 
Românii din Regat îi invitau să facă 
asta prin manifeste de genul: 

„Români, de astăzi locul vostru 
nu este în armata austro-ungară, 
părăsiți rândurile sale, veniți sub 
steagul român fără rezerve să lup-
tăm împreună pentru fericirea noas-
tră și a voastră. Veniți să înfăptuim 
România Mare!“

Alte câteva zeci de bănișoreni 
au căzut prizonieri. Dintre cei ajunși 
prizonieri la ruși, câțiva s-au înrolat 
în detașamentul de voluntari români 
care s-a alăturat armatei noastre și 
au luptat alături de aceasta în bătă-
liile de la Mărășești și Oituz. 

Mama mea, care în 1918 avea 
vârsta de opt ani, mi-a relatat că în 
acel an, înainte de 1 decembrie, în sat 
au avut loc tulburări provocate de cei 
întorși de pe câmpul de luptă. Aceștia 
au izgonit ofi cialitățile maghiare din 
sat, au prădat casa notarului ungur și 
casele celor trei familii de evrei. 

În prejma lui 1 decembrie, în 
sat a luat naștere Consiliul Național 
Român și Garda Națională, ultima 
menită să păstreze ordinea. La con-
stituirea Consiliului Național Român 
a avut loc în sat o adunare popula-
ră la care a participat, din partea 
cercului Șimleu Silvaniei al CNR, 
secretarul acestuia. Ea i-a însufl ețit 
și mai mult pe bănișoreni și a avut, 
cu siguranță, un rol determinant în 
hotărârea celor patru de a participa 
la  Marea Adunare de la Alba Iulia. Ei 
au mers acolo împreună cu delegația 

din cercul Șimleului, cu un tren spe-
cial comandat. Delegații purtau stea-
guri tricolore confecționate, de cele 
mai multe ori, cu mijloace locale din 
pânză de cânepă. Conform declara-
țiilor unor participanți șimleuani la 
Marea Adunare, în tren era o atmo-
sferă însufl ețită, de nedescris. Se 
cânta „Deșteaptă-te române“, „Ar-
dealul, Ardealul ne cheamă“, „Pe-al 
nostru steag e scris unire“, „Trei cu-
lori“ etc. Prin toate gările prin care 
treceau, delegații au fost întâmpi-
nați și ovaționați de o mulțime de 
localnici. În gara Alba Iulia au fost 
întâmpinați de fanfara militară. La 
Teiuș, trenul a fost atacat cu arme 
de gărzile naționale maghiare. Un 
participant a fost omorât. El a fost 
dus, totuși, la Alba Iulia unde a fost 
înmormântat ca un erou.

În Bănișor, ca în toate localitățile 
din Transilvania, la orele 12 din ziua 
de 1 decembrie 1918, a avut loc o 
adunare populară în curtea bisericii 
și s-au tras clopotele. Dintotdeauna, 
clopotele bisericii s-au tras în fi eca-
re duminică, de sărbători, la mort, 
de vreme rea și în situații speciale, 
de pericol (atunci se trăgea un clo-
pot, în dungă) sau din alte motive. 
De menționat că, în 1848, clopotele 
bisericii au fost luate de unguri ca 
să le topească și să facă din ele tu-
nuri. Câțiva ani, în lipsa lor, s-a bă-
tut doar toaca.

După cum se știe, delegații la 
Adunare, întruniți în sala mare a Ca-
zinei din Alba Iulia – Sala Unirii de 
azi, au votat o Rezoluțiune și au ales 
Comitetul Dirigent, un fel de Consiliu 
de Miniștri al ținuturilor din Ardeal, 
care urma să conducă treburile de 
acolo până la defi nitivarea procesului 
de unire. [Act legitim, în conformita-
te cu Declarația de autodeterminare 
a națiunilor]. Rezoluția s-a comuni-
cat mulțimii de oameni care umplu-
seră Câmpul lui Horea și a fost primi-
tă cu urale. Lucian Blaga, participant 
la Marea Adunare de la Alba Iulia, a 
scris despre atmosfera de acolo: 

„Pe vremea aceea nu erau mi-
crofoane, încât oratorii, cu glas prea 
mic pentru atâta lume, treceau de la 
o tribună la alta. În ziua aceea am 
cunoscut ce înseamnă entuziasmul 
național, sincer, spontan, irezistibil, 
organic, masiv, al oratorilor de la 
tribună.“

În „Rezoluțiunea Adunării Națio-
nale de la Alba Iulia“ a fost prevăzu-

Energetica la 100 de ani de la Marea Unire

BĂNIȘORUL ȘI MAREA UNIRE
Artemiu Vanca  
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tă și „Reforma agrară radicală“, ceea 
ce i-a mulțumit pe deplin pe toți ță-
ranii participanți la Adunare, inclusiv 
pe consătenii mei. 

La 1 decembrie 1918, o parte din 
Ardeal era încă sub stăpânire ma-
ghiară. Eliberarea completă a avut 
loc abia în anul următor. O bătălie a 
trupelor românești cu cele maghiare 
s-a petrecut în apropierea Bănișoru-
lui. Armata română a ocupat atunci 
Budapesta, iar pe clădirea Parla-
mentului Maghiar a fost arborată o 
opincă. După asta, a devenit foarte 
popular în Ardeal un cântec al cărui 
refren era: Sus opincă, jos papuc / 
Eu până la Pesta mă duc.

Armata Română, care a interve-
nit în teritoriile locuite de români, la 
sfârșitul războiului, pentru a le apăra 
de intervențiile țărilor vecine, afecta-
te sau deranjate de situațiile create 
prin declarațiile de unire cu România 
ale acestora, a avut un rol important 
la constituirea României Mari.

Consfi nțirea apartenenței provin-
ciilor din Ardeal la România s-a făcut 
la 4 iunie 1920, la Trianon, unde s-a 
semnat Tratatul cu Ungaria. Hotărâ-
tor pentru deciziile care s-au luat cu 
acel prilej a fost principiul „factorului 
etnic“, conform căruia s-a decis ca te-
ritoriile care au făcut obiectul tratati-
velor să revină populațiilor majoritare 
care le locuiesc.

Față de situația dinaintea Primu-
lui Război Mondial, România a crescut 
de la o suprafață de 138.000 km² și 

o populație de 7.900.000 de locuitori 
de dinaintea războiului, la o suprafață 
de 295.641 km², cea mai mare din is-
toria sa, și o populație de 18.000.000 
locuitori după război. 

Iată cum arăta harta României 
Mari:

Pentru cinstirea memoriei fi i-
lor satului căzuți în Primul Război 
Mondial, în anul 1936, anul naș-
terii mele, s-a inaugurat, în sat, 
un monument. Construcția lui s-a 

făcut prin contribuție publică. O 
contribuție importantă la ridicarea 
lui a avut-o tatăl meu, pe atunci 
directorul școlii din sat. De atunci 
și până azi, de Ziua Eroilor, se 
organizează în prejma lui come-
morarea eroilor. Am recitat și eu 
acolo, pe vremea când eram elev 
la școala primară din sat, poezii 
patriotice.

Poza din stânga este de la in-
augurarea monumentului. În prim 
plan este sculptorul care l-a făcut. 
Se mai poate vedea, la femeile par-
ticipante, portul de atunci din sat. 
Cu excepția năframelor, șorțurilor 
și opincilor, celelalte 
articole de îmbră-
căminte, toate din 
pânză de cânepă, 
erau confecționate 
în casele lor. În tim-
pul ocupației ma-
ghiare din perioada 
1940 – 1944, parte 
dintre basoreliefurile 
afl ate pe fețele late-
rale ale monumen-
tului au fost răzuite. 

Tot ungurii, în 
aceiași perioadă, au demolat un 
catarg din lemn, amplasat în cur-
tea noii școli din sat, vopsit în 
culorile naționale, pe care era ar-
borat permanent tricolorul româ-

nesc. Anul acesta, în cadrul săr-
bătoririi Centenarului Marii Uniri, 
s-a montat, în același loc, un altul, 
metalic. Am asistat la ceremonia 
sfi nțirii drapelului și a ridicării lui 

pe noul catarg, în 15 august, cu 
prilejul Zilei Satului.

În poza de mai jos, consătenii 
mei au încins Hora Unirii, în jurul ca-
targului, cu prilejul sosirii în sat, la 8 
septembrie anul acesta, a Caravanei 
Unirii organizată de Biblioteca Jude-
țeană Sălaj. Caravana și-a propus 
să ajungă, până la 1 Decembrie, în 
toate satele-reședință de comună 
ale județului.

Redacția: Momente ca acelea 
descrise de colegul nostru au fost 
și sunt prezente în toate provinciile 
foste și existente în epura României 

Mari, teritorii revendicate de la bunii 
și străbunii noștri.

Generațiilor de azi și de mâine: 
aveți grijă și păstrați această moș-
tenire istorică. n

Energetica la 100 de ani de la Marea Unire

România „Dodoleață“
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Datele rezultate din monitoriza-
rea piețelor de energie electrică din 
țările UE se structurează în cadrul 
unor rapoarte trimestriale realizate 
la nivelul Uniuni1. Ele sunt intere-
sante pentru că arată nu numai si-
tuația actuală, dar și tendințele pe 
termen scurt sau – uneori – chiar 
mediu. În cele ce urmează se face 
o scurtă sinteză a raportului aferent 
primului trimestru al anului 2018.

10 elementele defi nitorii
ale acestei perioade:

1. În primul trimestru (T1) al 
anului 2018, prețul energiei elec-
trice în bază a arătat o relativă sta-
bilitate pe piața angro, cu o medie 
de 45 Euro/MW, după valoarea me-
die de 50 Euro/MWh înregistrată în 
trimestrul 4 din 2017. În Germania 
și în majoritatea țărilor central și 
est europene s-a atins chiar o me-
die de 40 Euro/MWh, în timp ce în 
Marea Britanie a fost aproape de 
60 Euro/MWh. 

2. A continuat dezvoltarea econo-
mică, iar PIB–ul a crescut în medie cu 
2,4% comparativ cu primul trimestru 
2017, fi ind însă ușor sub valoarea 
creșterii înregistrate în T1 2017 față 
de T1 2016. Tendința de folosire in-
tensivă a energiei electrice s-a văzut 
în creșterea cu 3% a consumului de 
electricităte față de T1 2017. 

3. În ianuarie 2018, vremea a 
fost mai blândă decât de obicei în 
cea mai mare parte a continentului 
ducând la cerere moderată și acest 
lucru a contribuit la ofertare cu pre-
țuri relativ mici pe majoritatea pie-
țelor angro. În schimb, la sfârșitul 
lui februarie și începutul lui martie, 
zilele friguroase au dus la vârfuri de 
prețuri în piețele angro. 

4. Vârfuri ale prețurilor s-au 
observat în perioadele menționa-
te și în piețele de gaze naturale la 
începutul lui martie, perioadă uzu-
al caracterizată de niveluri scăzute 
ale rezervelor. Rezultatul: o creștere 

bruscă chiar de 3 ori (față de valori-
le uzuale) a prețurilor în majoritatea 
„hub“-urilor europene de gaze. Deși 
aceste vârfuri de preț au durat in-
tervale scurte de timp, ele au infl u-
ențat semnifi cativ prețurile energiei 
electrice în majoritatea piețelor.

5. Deși prețurile cărbunelui au 
scăzut în medie în T1 2018, profi -
tabilitatea generării de electricitate 
pe acest combustibil și consumul de 
cărbune au scăzut în majoritatea 
țărilor europene. Pro-
ductivitatea centrale-
lor pe gaz s-a redus și 
ea, iar folosirea dimi-
nuată a combustibili-
lor fosili în mixtul eu-
ropean a fost înlocuită 
de producția crescută 
de electricitate pe re-
generabile și nuclear. 
Generarea de electricitate în centra-
lele nucleare s-a datorat capacită-
ților reconectate la rețea în Franța 
la sfârșitul inspecțiilor de securitate 
care au avut loc în precedentele 2 
trimestre. În multe țări europene, 
prețurile angro de generare au fost 
prea mici ca să facă profi tabilă pro-
ducția pe bază de combustibili fosili, 
aceasta fi ind infl uențată din ce în ce 
mai mult de alte elemente de cost 
(de exemplu, taxa pe carbon în Ma-
rea Britanie sau prețul permiselor 
de emisii). 

6. Prețul emisiilor de gaze cu 
efect de seră a crescut semnifi cativ 
de la 8 Euro/t CO2 ech la 13 Euro/t 
CO2 ech între începutul și sfârșitul 
trimestrului. Jucătorii din această 
piață au anticipat că schimbările în 
reglementările relative la Schema 
de Comercializare din UE (ETS) – de 
exemplu, anumite prevederi privind 
așa-numita Rezervă de Stabilitate a 
Pieței (MSR) – ce vor intra în vigoa-
re în 2019, ar putea reduce actuala 
supraofertă din piața de emisii și ar 
putea contribui la creșterea prețuri-
lor carbonului în viitor. 

7. Prețurile angro ale electri-
cității în regiunile nordice au atins 
vârful ultimilor 5 ani în martie 2018, 
în mod special din cauza producției 
hidro mici. În opoziție, în Spania și 
Portugalia, producția hidro a crescut 
la maxim din 2016, contribuind la 
scăderea prețurilor angro, acest 
lucru fi ind ajutat și de mărirea pro-
ducției eoliene. 

8. Îmbunătățirea disponibilității 
hidro în Balcani a ajutat Europa de 

sud-est să exporte o 
cantitate semnifi cati-
vă de energie electri-
că către Europa cen-
tral-estică.

9. Prețurile cu 
amănuntul pentru con-
sumatorii casnici au 
crescut în medie cu 
5,6% între aprilie 2017 

și aprilie 2018 în capitalele europene. 
Aceste schimbări au fost generate în 
principal de creșterea costurilor de 
transport și distribuție, însă au contri-
buit și modifi carea taxelor pe energie. 

10. În privința regiunii în care 
este încadrată România (împreună 
cu Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia 
și Slovenia), s-au întâlnit prețuri 
medii ale energiei electrice, doar 
ușor crescute față de trimestrul an-
terior. Mediile lunare pentru ener-
gia în bază au variat în intervalul 
36 –  41 Euro/MWh, iar vârfurile lu-
nare au fost între 45 și 53 Euro/MWh. 
Media regională ponderată zilnic a 
atins minimul în ziua de Anul Nou 
2018 (când prețurile ofertate în Ce-
hia, Slovacia și Slovenia au fost chiar 
negative) și maximul (64 Euro/MWh) 
la începutul lui martie. În primele 2 
luni ale T1, hidraulicitatea a fost scă-
zută în România față de media mul-
tianuală, dar în martie vremea a fost 
ploioasă, rezultând o producție supli-
mentară ieftină de care au benefi ciat 
țările net importatoare din regiune a 
energiei produse în România (Unga-
ria și Slovenia). n

Politici energetice

1 DG Energy – Quarterly Report on European Electricity Markets

SINTEZA RAPORTULUI DE MONITORIZARE
A PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN UE.
10 ELEMENTE DEFINITORII
Prof. dr. ing. Virgil Mușătescu, consilier al CNR – CME
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1. INTRODUCERE

Dezvoltarea economico-socială 
a României este strâns legată de 
dezvoltarea economico-socială glo-
bală și de cea a Uniunii Europene, 
având loc în-
tr-un mediu in-
ternațional de-
osebit de com-
plex. Energia 
este un factor 
strategic în po-
litica globală, 
o componentă 
vitală pentru 
d e z v o l t a r e a 
economică și 
pentru progre-
sul societății în 
ansamblu.

În confor-
mitate cu datele 
Eurostat și cu 
situația energe-
tică a celor 28 
de țări membre 
ale Uniunii Eu-
ropene, în anul 
2015 consumul 
fi nal de energie 
pe locuitor în 
României a fost de 1,102 tep/locuitor, 
fi ind de 1,93 ori mai mic decât media 
UE-28. România are cel mai mic con-

sum fi nal de energie pe locuitor dintre 
statele Uniunii Europene. [1]

Ponderea consumului de energie 
fi nală în consumul de energie primară 
în România a fost de 66,74%, apro-
piată față de media UE-28 (de 1,02 

mai mare față de media UE-28). [1]
Din comparațiile internaționale 

privind intensitatea energiei prima-

re, în anul 2015 (fi gura 1) rezultă 
că intensitatea energiei primare a 
României de 0,227 tep/1000 Euro 
identică cu cea a Poloniei a fost de 
1,89 ori mai mare decât valoarea 
acestui indicator pentru media UE-

28. Cu toate că efi ciența energetică 
a crescut în perioada 2000 – 2015, 
România este printre primele pa-

Politici energetice

MANAGEMENTUL ENERGETIC – OBIECTIV 
PRIORITAR PENTRU ATINGEREA ȚINTEI 
ÎN MATERIE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ, 
STABILIT PRIN DIRECTIVA 2012/27/UE*
Daniela Burnete, Marian Dobrin, Irina Vodă, ISPE – Institutul de Studii 

și Proiectări Energetice

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

Rezumat

Articolul prezintă o analiză a progreselor realizate de România în perioada 2014-2016, în vederea atingerii consumului in-
tern de energie primară pentru anul 2020, cerut de Articolul 3(1) al Directivei de Efi ciență Energetică 2012/27/UE, în valoare 
de 42,99 milioane tep. România și-a stabilit ca obiectiv indicativ pentru anul 2020 reducerea cu 19% a consumului intern de 
energie primară realizându-se o economie de energie primară de 10 milioane tep la nivelul anului 2020, raportat la consumul 
intern de energie primară prognozat pentru anul 2020.

Analiza are în vedere măsurile prevăzute în al treilea Plan Național de Acțiune în domeniul Efi cienței Energetice 2014-
2020, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 122/2015.

În cadrul articolului se prezintă măsurile și corecțiile ce trebuie adoptate pe plan managerial și instituțional cu scopul 
evaluării corecte a efi cienței măsurilor implementate și economiile de energie realizate.

Cuvinte cheie

efi ciență energetică, audit energetic, management energetic, certifi cate de performanță

Figura1. Comparații internaționale privind intensitatea energiei primare [tep/1000 Euro], 
în anul 2015 (Sursa: Eurostat)
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tru-cinci țări ce trebuie să își reducă 
intensitatea energiei primare.

Scăderea relativă a intensității 
energetice a României în perioada 
2000 – 2015 (fi gura 2) a fost de 
48,7%, datorită atât restructurării 
economiei românești, cât și a apli-
cării Planurilor Naționale de Acțiune 
în domeniul Efi cienței Energetice 
(PNAEE) I, II și III.

Compara rea 
schimbării relative a 
intensității energe-
tice a României cu 
cea înregistrată în 
UE-28 arată efortu-
rile României pentru 
utilizarea efi cientă a 
resurselor energeti-
ce, ritmul de redu-
cere a acestui indi-
cator fi ind mult mai 
mare. [1]

Dacă se anali-
zează evoluția prin-
cipalilor indicatori 
macroeconomici 
ai consumului de 
energie (tabelul 1, 
pag. 9) se consta-
tă faptul că se im-
pune continuarea 
cu politici și măsuri pentru creșterea 
efi cienței energetice care să asigure 
dezvoltarea durabilă a României.

2. PREVEDERILE PLANULUI 
NAȚIONAL DE ACȚIUNE 
ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI 
ENERGETICE (PNAEE III)

Ținta națională indicativă pentru 
efi ciența energetică a fost stabilită 
cu respectarea cerințelor Articolului 
3 al Directivei 2012/27/UE.

România și-a stabilit ca obiectiv 
indicativ pentru anul 2020 reduce-
rea cu 19% a consumului intern 
de energie primară, prognozat în 
scenariul de referință prin mode-
lul PRIMES 2007, realizându-se o 
economie de energie primară de 
10 milioane tep la nivelul anului 
2020, raportat la consumul intern 
de energie primară prognozat pen-
tru anul 2020, de 52,99 milioa-
ne tep. Astfel, ținta națională de 
consum intern de energie primară 
pentru anul 2020 cerută de Arti-
colul 3(1) al Directivei de Efi ciență 
Energetică este de 42,99 milioane 
tep. Realizarea acestei ținte con-
duce la un consum fi nal energetic 
de 30,32 milioane tep.

Al treilea Plan Național de Acțiu-
ne în Domeniul Efi cienței Energetice 
2014 – 2020 aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 122 din 25 
februarie 2015 a pus accent atât pe 

reducerea consumului fi nal energe-
tic, cât și pe economii de energie 
în sectorul energie (transformare, 
transport și distribuție).

În conformitate cu PNAEE III 
se aplicau măsuri care să conducă 
la economia cumulată de energie în 
perioada 2014 – 2020 de:

· 0,955 milioane tep în sistemul 

de alimentare cu energie (transfor-
mare, transport și distribuție);

· 4,908 milioane tep la consu-
matorul fi nal, și anume:

· 1,33 milioane tep în sectorul 
industrial;

· 1,432 milioane tep în sectorul 
rezidențial;

· 1,079 milioane tep în sectorul 
servicii;

· 1,052 milioane tep în sectorul 
transporturi;

· 0,015 milioane tep prin aplica-
rea contorizării inteligente.

Planul Național de Acțiune în Do-
meniul Efi cienței Energetice (PNAEE-
III) elaborat în anul 2014 a fost revi-
zuit în anul 2017 fi ind completat cu 
măsuri de efi ciență energetică în sec-
toarele construcții și agricultură, ast-
fel încât să se respecte Articolul 7 din 
Directiva 2012/27/UE privind calculul 
economiilor de energie la consumato-
rul fi nal, și anume valoarea calculată 
conform aliniatului (2) să reprezinte 
cel puțin 75% din valoarea calculată 
conform aliniatului (1). Astfel, econo-
mia cumulată de energie la consuma-
torul fi nal în perioada 2014 – 2020 
este prognozată la valoarea de 5,511 
milioane tep, și anume:

· 1,33 milioane tep în sectorul 
industrial;

· 0,026 milioane tep în sectorul 
construcții;

· 1,499 milioane tep în sectorul 
rezidențial;

· 1,41 milioane tep în sectorul 
servicii;

· 1,189 milioane tep în sectorul 
transporturi;

· 0,013 milioane tep în sectorul 
agricol;

· 0,015 milioane tep prin aplica-
rea contorizării inteligente.

Economiile de energie pe peri-
oada 2014 – 2016, prezen-
tate în Rapoartele privind 
progresul înregistrat în înde-
plinirea obligațiilor naționale 
privind efi ciența energetică 
transmis de Departamentul 
pentru Efi ciență Energetică
din ANRE (anii 2015, 2016, 
2017) conform art. 3 alinia-
tul (2) litera e) din Legea nr. 
121/2014 privind efi ciența 
energetică [2] [3] [4] au 
fost de:

· 1,2315 milioane tep 
în sistemul de alimentare 
cu energie (transformare, 
transport și distribuție);

· 0,3570 milioane 
tep la consumatorul fi nal, și 
anume:

· 0,1425 milioane tep 
în sectorul industrial;

· 0,1881 milioane tep 
în sectorul rezidențial;

· 0,0074 milioane tep în secto-
rul servicii;

· 0,0190 milioane tep în secto-
rul transporturi.

Din examinarea datelor prezen-
tate în raportările întocmite anual 
de către ANRE, se constată că, pen-
tru un număr important de com-
ponente ale PNAEE III, evaluarea 
economiilor de energie a fost difi cilă 
deoarece nu există date raportate în 
acest sens.

Monitorizarea rezultatelor ob-
ținute în activitatea de audit ener-
getic și management energetic se 
realizează în cadrul ANRE – DEE 
existând direcția de monitorizare 
în domeniul efi cienței energetice 
(DMEE). Astfel, în conformarea cu 
prevederile Legii nr. 121/2014, sunt 
monitorizați Operatori economici și 
Autorități publice locale cu consum 
de energie mai mare de 1.000 tep.

Trebuie specifi cat faptul că nu 
toți operatorii economici respectă 
cerințele legii. Pentru reducerea ca-
zurilor de neconformare, după apa-
riția Legii nr. 121/2014, cu modifi -
cările și completările ulterioare, au 
fost emise un număr de 125 scri-
sori de atenționare, către operato-
rii economici privind această bază 
legală și au fost emise un număr 
de 41 note de sesizare privind lipsa 
documentelor de raportare Direcți-
ei generale control pentru acțiuni 

Politici energetice

Figura2. Schimbarea relativă a intensității energetice a României 
și UE-28 (%), în perioada 2000 – 2015 (Sursa: Eurostat)
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de control în teritoriu și acordare de 
penalități.

În ceea ce privește autoritățile 
publice locale, se remarcă faptul că 
puține localități cu peste 20.000 lo-
cuitori au personal de specialitate în 
domeniul managementului energe-
tic în conformitate cu prevederile Ar-
ticolului 9 alin. (13) lit.b) din Legea 
nr. 121/2014 privind efi ciența ener-
getică. Lipsa de resurse fi nanciare 
și, în egală măsură, lipsa unor sanc-
țiuni pentru neîndeplinirea acestei 
obligații sunt cauza nerespectării ce-
rințelor legii și urmărirea modului în 
care se acționează pentru reducerea 
consumului de energie.

Auditul energetic și manage-
mentul energetic este important 
în determinarea consumatorilor să 
utilizeze efi cient energia. În perioa-
da 2017 – 2020 se impune ca toate 
autoritățile locale având peste 5000 

locuitori să se încadreze în cerințele 
Legii nr. 121/2014.

Experiența acumulată în perioa-
da 2014 – 2016 arată necesitatea 
găsirii măsurilor legislative care să 
permită evaluarea corectă a efi cien-
ței măsurilor aplicate.

3. DIFICULTĂȚI ÎN 
EVALUAREA ECONOMIILOR 
DE ENERGIE PRIN 
APLICAREA MĂSURILOR 
AVUTE ÎN VEDERE 
ÎN PNAEE III

Din analiza evoluției consumului 
fi nal energetic se remarcă faptul că 
cel mai mare consumator de ener-
gie este sectorul rezidențial, urmat 
de sectorul industrial și de sectorul 
transporturi.

În sectorul rezidențial, având un 
consum de energie la nivelul anului 
2015 de 7.386.535 tep (reprezen-
tând 33,7% din consumul fi nal ener-
getic), din care 85,9% pentru încăl-
zire și preparare apă caldă și hrană 
și 14,1% pentru utilizări electrice, 
se aplică măsuri pentru reabilitarea 

termică a blocurilor de locuințe, a lo-
cuințelor unifamiliale, achiziționarea 
de echipamente electrice cu perfor-
manțe superioare și audit și mana-
gement energetic.

Dacă la blocurile de locuință rea-
bilitate prin cele 4 programe:

• Programul național de creștere 
a performanței energetice a blocuri-
lor de locuințe;

• Programele locale privind creș-
terea performanțelor energetice a 
blocurilor de locuințe;

• Programului de reabilitare ter-
mică a blocurilor de locuințe fi nanțat 
din fonduri structurale și de coeziune 
ale UE, POR 2007 – 2013, DMI 1.2 
Sprijinirea investițiilor în efi ciența 
energetică a blocurilor de locuințe;

• Programul Operațional Regi-
onal 2014 – 2020. AP3 Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emi-
sii reduse de carbon, s-au precizat 

economii de energie estimate, pen-
tru reabilitarea termică a locuințelor 
unifamiliale nu există informații pri-
vind economiile de energie rezultate 
deoarece la eliberarea Acordului de 
construire de către autoritățile publi-
ce locale nu există stipulată o astfel 
de cerință și nu există baze de date 
la aceste autorități privind lucrările 
autorizate.

În sectorul servicii, având un 
consum de energie la nivelul anu-
lui 2015 de 1.814.704 tep din care 
60,1% pentru încălzire și preparare 
apă caldă și hrană și 39,9% pentru 
utilizări electrice, se aplică măsuri 
pentru reabilitarea termică a clădiri-
lor (ale autorității publice centrale și 
locale, birouri, spații comerciale etc), 
achiziția de echipamente și aparate 
electrice de înaltă efi ciență, reabilita-
rea sistemelor publice de alimentare 
cu apă, reabilitarea iluminatului pu-
blic. Trebuie precizat că la acest sec-
tor au fost posibil de estimat numai 
economiile de energie la clădiri ale 
autorității publice centrale.

Din Raportul privind progresul 
înregistrat în îndeplinirea obiective-

lor naționale de efi ciență energetică 
realizat de ANRE la 26 aprilie 2017 
[5] rezultă că nu se dețin date com-
plete privind economiile de energie 
prin realizarea creșterii efi cienței la 
această categorie de clădiri aparți-
nând autorităților publice locale.

Astfel, ANRE a solicitat informa-
ții privind reabilitarea termică a clă-
dirilor publice de la 115 municipa-
lități cu peste 20.000 locuitori. Din 
răspunsurile primite rezultă reabi-
litări termice la clădiri aparținând 
spațiilor de învățământ de diferite 
categorii: colegii, școli generale, 
grădinițe etc. Din cele 56 de muni-
cipalități care au răspuns solicitării, 
s-au raportat economii de energie 
de circa 1500 tep prin implementa-
rea măsurilor de reabilitare termică 
a clădirilor publice.

Dintre cele 6 sectoare ale Mu-
nicipiului București, au fost primite 

răspunsuri de la 
sectoarele 3, 4, 5, 
economia de ener-
gie pe anul 2016 
fi ind de 134 tep.

În aceste con-
diții, economia 
totală obținută în 
anul 2016, rapor-
tată către ANRE, a 
fost de 1634 tep, 
ceea ce reprezintă 
0,1% din consu-
mul de energie al 
anului 2015.

Pentru reali-
zarea unei rapor-

tări cât mai apropiate cu realitatea 
este necesară implementarea unui 
program ENERGY MANAGEMENT 
SYSTEM (EMS) – aplicație online cu 
acces permanent pentru monitori-
zarea consumurilor energetice și de 
apă ale clădirilor publice.

În perioada 2014 – 2016, achi-
zițiile realizate de produse și servicii 
s-au făcut cu respectarea cerințelor 
din Directiva 2010/30/UE privind 
etichetarea energetică și Directiva 
2009/125/CE privind proiectarea 
ecologică, Regulamentul Energy 
Star 106/2008/CE privind echipa-
mentele de birou.

Nu există informații privind 
achizițiile realizate și economiile de 
energie rezultate.

Pentru a se putea evidenția eco-
nomiile realizate prin achiziții pu-
blice este necesară implementarea 
programului ENERGY MANAGEMENT 
SYSTEM (EMS) și adoptarea unei 
măsuri legislative care să impună 
evidențierea acestor economii.

În perioada 2014 – 2016, auto-
ritățile publice locale au realizat pro-
grame de modernizare a iluminatului 

Politici energetice

Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumul intern
de energie primară 
pe locuitor [tep/locuitor]

1,776 1,858 1,875 1,931 1,685 1,720 1,769 1,737 1,583 1,584 1,607

Intensitatea energiei 
primare [tep/1000Euro 
2010]

0,345 0,332 0,309 0,288 0,269 0,275 0,278 0,270 0,237 0,229 0,223

Intensitatea energiei 
fi nale [tep/1000Euro 
2010]

0,230 0,213 0,195 0,182 0,175 0,179 0,178 0,177 0,164 0,158 0,153

Intensitatea energetica 
a industriei 
[tep/1000Euro 2010]

0,376 0,327 0,297 0,270 0,205 0,187 0,181 0,196 0,176 0,175 0,178

Tabelul 1. Evoluția indicatorilor macroeconomici ai energiei în perioada 2005 – 2015
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Politici energetice

public urmărind atât îmbunătățirea 
calității serviciului, cât și reducerea 
facturii la energie.

ANRE a raportat în anul 2016 
economii de energie de 1304 tep 
prin implementarea măsurilor de 
efi cientizare a iluminatului public 
la 25 municipalități și la sectorul 2, 
București. Această economie este 
subestimată având în vedere valo-
rile prognozate în cadrul celor 39 
Planuri de Acțiune pentru Dezvol-
tare Durabilă (PAED) aprobate. O 
estimare mai reală a economiei de 
energie în anul 2016 este de 0,006 
milioane tep.

Prin implementarea programu-
lui ENERGY MANAGEMENT SYSTEM 
(EMS) la nivelul primăriilor se va pu-
tea evalua exact economia de ener-
gie prin aplicarea acestor măsuri.

În perioada 2014 – 2016, s-au 
realizat programele de reabilitare 
și modernizare a sistemelor publi-
ce de alimentare cu apă în diferite 
localități, însă, conform raportărilor 
ANRE, nu s-au precizat economii de 
energie deoarece nu există o obliga-
ție legislativă care să impună urmă-
rirea acestui indicator de efi ciență 
energetică.

În raportările ANRE – DEE pri-
vind efi ciența energetică în secto-
rul servicii s-a precizat că agenții 
economici mari (cu consumul de 
energie de peste 1000 tep) care 
acționează în acest sector (super-
marketuri) au raportat economi-
ile de energie în cadrul auditului 
energetic și nu mai sunt evidenți-
ate și în cadrul acestui subcapitol. 
Deoarece auditul energetic este 
trecut la sectorul industrial pentru 
o corectă prezentare ar trebui ra-
portate aceste economii în cadrul 
sectorului servicii.

Trebuie să se precizeze că este 
difi cilă evaluarea măsurilor în sec-
torul servicii la consumatori mai 
mici de 1000 tep deoarece nu exis-
tă o legislație care să impună o 
urmărire a efectelor programelor 
fi nanțate din bugete proprii pen-
tru creșterea efi cienței energetice, 
iar în România nu au fost adoptate 
scheme de obligații în ceea ce pri-
vește efi ciența energetică.

Sectorul transporturi este unul 
din cele mai importante sectoare 
atât din punct de vedere al consu-
mului de energie, cât și al implicații-
lor asupra mediului înconjurător.

În anul 2015, consumul de ener-
gie al sectorului pe diferite moduri 
de transport a fost de 5.591.446 tep 
reprezentând, 25,5% din consumul 
fi nal energetic. Cel mai mare con-
sum de energie este în transportul 
rutier (circa 91% din total).

În acest sector PNAEE III preve-
de ca măsuri de reducere a consu-
mului de energie reînnoirea parcului 
de mașini, modernizarea transpor-
tului public urban, extinderea me-
troului în București, modernizarea 
transportului feroviar, naval aerian 
și mobilitatea alternativă.

Măsurile privind creșterea efi ci-
enței energetice în transport sunt 
de două categorii, și anume măsuri 
cu caracter general și măsuri speci-
fi ce fi ecărui mod de transport.

Măsurile cu caracter general se 
aplică în conformitate cu cerințele 
O.G. nr. 22/2008. 

De asemenea, se are în vede-
re și cerința conform căreia agenții 
economici și unitățile administrativ 
publice locale și centrale care dețin 
mai mult de 25 de autovehicule tre-
buie să monitorizeze și să gestione-
ze consumul de carburanți în vede-
rea reducerii acestuia.

Din rapoartele de monitoriza-
re realizate de ANRE în perioada 
2014 – 2016 pentru transportul fe-
roviar au rezultat, că prin măsurile 
de creștere a efi cienței energetice 
aplicate, economiile de energie au 
fost de 8480 tep în 2014, 2106 tep 
în 2015 și 2064 tep în 2016.

Din rapoartele de monitorizare 
realizate de ANRE în perioada 2014-
2016 pentru transportul naval au 
rezultat economii modeste de ener-
gie de circa 100 tep.

Din analiza făcută de către ANRE 
a programelor de îmbunătățire a 
efi ciențelor energetice în transpor-
tul aerian a rezultat că s-au obținut 
economii de energie de 113 tep în 
anul 2015 și 300 tep în anul 2016.

În transportul rutier pentru peri-
oada 2014 – 2016, printre măsurile 
aplicate au fost:

• Programul de înnoire a parcu-
lui auto național pentru înlocuirea 
autoturismelor vechi cu grad înalt 
de emisii și consumuri specifi ce 
mari (Programul Rabla);

• Optimizarea transportului de 
marfă (Programul de audit);

• Programul de încurajare a achi-
zițiilor mașinilor hibride și electrice;

• Programul de încurajare a uti-
lizării mopedelor și bicicletelor.

Conform datelor prezentate de 
ANRE în Rapoartele de monitorizare 
în perioada 2014 – 2016 au fost ca-
sate 71.791 autovehicule conform 
Programului Rabla. Este însă foar-
te difi cil de a aprecia corect reîn-
noirea parcului de mașini și corelat 
cu această reînnoire să se evalueze 
economiile de combustibili. Se im-
pune stabilirea unei proceduri de 
evaluare a acestor economii corelat 
cu multiplii factori care infl uențează 

consumul de combustibil și adopta-
rea unor măsuri legislative care să 
permită obținerea informațiilor ne-
cesare procedurii de evaluare.

Nu se cunosc date privind reîn-
noirea parcului de autobuze, micro-
buze și utilitare și, deci, este difi cil de 
evaluat economiile de combustibili.

În absența unor programe de 
reînnoire a parcului de vehicule în 
transportul urban din analiza Pro-
gramelor de îmbunătățire a efi ci-
enței energetice, ANRE a evaluat 
economii de 1692 tep în anul 2014, 
590 tep în anul 2015 și 2924 tep în 
anul 2016.

În utilizarea suportului fi nan-
ciar din fondurile POR 2014-2020 
în cadrul AP 3 Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii reduse 
de carbon și AP4 Dezvoltarea dura-
bilă, se impune urmărirea indicato-
rului de efi ciență energetică pentru 
evaluarea corectă a economiilor de 
combustibili rezultate din măsu-
rile implementate în transportul 
urban (căi de rulare/piste de bi-
cicliști/achiziție mijloace de trans-
port ecologice/electrice etc.).

4. CONCLUZII

Având în vedere necesitatea 
raportării cât mai corecte a econo-
miilor de energie rezultate prin apli-
carea măsurilor prevăzute în PNAEE 
III se impune crearea mecanismelor 
legislative care să permită ANRE să 
primească la termen date corecte 
de la toți factorii implicați conform 
legii nr. 121/2014 privind efi ciența 
energetică.

Deosebit de important este ca 
toți consumatorii să conștientizeze 
necesitatea auditului energetic și 
importanța managementului ener-
getic pentru a putea realiza econo-
mii de energie cu implicații fi nanci-
are benefi ce.
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Din activitatea CME

Prima etapă

Seria de interviuri de intuiție 
strategică amănunțită a fost realiza-
tă în perioada iulie-august 2018 și 
la începutul acestui an cu lideri se-
lectați din domeniul energie în siste-
mele energetice regionale globale și 
europene (peste 20 la nivel mondial 
și 10 din Europa).

Scopul acestor interviuri a fost 
de a colecta puncte de vedere asupra 
viitorului sistemului energetic și de a 
obține o perspectivă mai profundă și 
diversă asupra provocărilor și evolu-
țiilor majore din spectrul energetic 
din regiune, precum și asupra poten-
țialelor modifi cări semnifi cative da-
torate inovărilor viitoare din cadrul și 
din afara sistemului energetic. 

Etapa a doua

Grupul de lucru de la Paris a re-
unit 36 experți din mai multe țări 
din Europa, provenind din comitete 
naționale ale CME, reprezentanți ai 
unor companii din sectorul energie 
și consultanți din fi rme de prestigiu.

Perspectiva luată în discuție 
asupra regiunii europene1 include:

· Principalele probleme și pro-
vocări din ultimii 5 ani menționate 
în interviuri;

· Perspective privind evoluțiile 
majore până în 2040;

· Posibile schimbări succesive 
până în 2040 pentru regiunea eu-
ropeană.

Pornind de la cele trei scenarii 
defi nite în 2016 de WEC – Modern 
Jazz, Unfi nished symphony și Hard 
Rock – s-a incercat identifi carea ce-
lui mai potrivit scenariu aplicabil zo-
nei Europa și dezvoltarea eventuală 
a unui scenariu alternativ. 

Formatul grupului de lucru a 
fost bazat pe dialog interactiv în mai 
multe grupuri de lucru care au iden-
tifi cat principalele provocări, factorii 
cheie ai schimbărilor, argumentări 
și încadrarea acestora în cele pa-
tru criterii care defi nesc scenariul: 
tehnologic, nevoile sociale, modele 
de afaceri și reglementare. Așa cum 
este cunoscut, cele trei scenarii de-
fi nite de CME acordă importanță/
prioritate diferită acestor criterii, 
ceea ce le diferențiază. 

Principalele teme 
abordate în cadrul 
grupului de lucru 
au fost următoarele:

· Digitalizarea și convergența 
tehnologiilor care permit piețe in-

teligente și fl exibile. Cum să facem 
față complexității conceptelor și ris-
cului cibernetic?

· Integrarea regională repre-
zintă oportunități sau provocări? 
Dar dincolo de Europa? Cum va fi  
înclinată balanța între neîncrederea 
politică și benefi ciile pe termen 
lung?

· Decarbonizarea: între ideo-
logie și fezabilitate. Vor fi  sursele 
regenerabile de energie capabile să 
securizeze Uniunea Europeană?

· Schimbarea logicii consuma-
torilor și cererilor de întrerupere. 

Reglementarea prosumerilor versus 
lipsa stimulentelor pentru consu-
matori pot conduce la schimbarea 
comportamentului acestora?

· Oportunitățile noilor intrați pe 
piață și noile modele evolutive de 
afaceri pot învinge inerția din indus-
tria energiei?

· Dominația surselor regenera-
bile de energie și schimbarea pro-
fi lurilor energetice. Creșterea elec-
trifi cării în societate este „driver“-ul 
care determină schimbarea profi lu-
lui energetic de la dependența de 
hidrocarburi la dominanța surselor 
regenerabile de energie.

· Cuplarea sectorului energie cu 
alte sectoare pentru dezvoltări vi-
itoare cu emisie scazută de carbon. 
Această strategie este considerată un 
element cheie în tranziția în domeniul 
energie. „Link“-ul între electricitate, 
căldură, transport și alte sectoare 
determină cerințe de noi modele de 

afaceri și politici ino-
vative.

· Politicile de 
pregătire și inova-
re. În momentul de 
față, în care se do-
rește o creștere a 
celor 3 „D“: Digita-
lizare, Decarboniza-
re și Decentralizare, 

politicile de inovare, crearea unui 
cadru politic adecvat și utilizarea 
abordarilor sistematice sunt deter-
minante pentru succesul tranziției în 
sectorul energie. 

*
Din cadrul CNR-CME au fost in-

vitați să participe: Iulian IANCU – 
președintele organizației și Ștefan 
GHEORGHE – directorul general 
executiv.

Concluziile grupului de lucru vor 
fi  prezentate ulterior de către CME, 
după parcurgerea etapelor procedu-
rale de aprobare ale CME. n

Scopul grupului de lucru a fost acela de a oferi o sinteză asupra 
perspectivelor liderilor cu privire la schimbările cheie, dezvoltările și 
modifi cările în regiunea europeană.

1 Regiunea europeană este considerată UE31, Europa de Est și Rusia

GRUP DE LUCRU DEDICAT SCENARIILOR ELABORATE 
DE CĂTRE CONSILIUL MONDIAL AL ENERGIEI (CME), 
6 –7 SEPTEMBRIE 2018, PARIS
Ștefan Gheorghe, directorul general executiv al CNR – CME 

Modern Jazz Unfi nished
symphony

Hard Rock
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The international Start Up En-
ergy Transition (SET) initiative in-
vites young and innovative com-
panies around the world to apply 
for the SET Award 2019. The third 
round of the award for business 
ideas in the energy transition and 
climate protection was launched 
during World Energy Week in Milan, 
Italy, by Deutsche Energie-Agentur

(dena) – the German Energy Agen-
cy – in cooperation with the World 
Energy Council. Applications are 
welcome until 31 January 2019 
at www.startup-energy-transi-
tion.com

Applications can be submit-
ted in fi ve diff erent categories: 1. 
Low-Carbon Energy Production, 
2. Intelligent Grids, Platforms 
and Cyber Security, 3. Energy 
Effi  ciency, Smart Devices and 

Storage, 4. Innovative Mobility, 

5. Special Prize: Quality Access 

& SDG-7. In each category, the 
three most promising applicants 
will be invited to pitch their ideas 
at the annual summit of the SET in-
itiative, the SET Tech Festival.

“With the SET Award we are 

looking for the top innovators in 

the energy transition”, said An-

dreas Kuhlmann, Chief Execu-

tive of dena. “Our global SET 

community is growing rapidly. 

In the past two years, we had 

roughly 1000 applications from 

88 countries. Some of our fi nal-

ists have been very successful in 

developing their business. Every 

start-up dedicated to promoting 

clean energy is most welcome 

to join our initiative and apply 

for the SET Award 2019.”

The SET Tech Festival, featuring 
the pitches of the fi nalists, will take 

place in Berlin on 9 April, 2019. The 
award ceremony will be hosted on 
the evening of the same day by the 
Berlin Energy Transition Dialogue – 
an international conference jointly 
organised by the Federal Ministry 
for Economic Aff airs and Energy and 
the Federal Foreign Offi  ce.

Christoph Frei, Secretary 

General of the World Energy 

Council, commented: “If we 

want to achieve the UN Sus-

tainable Development Goals and 

climate objectives, we need to 

accelerate the energy transition 

through smarter policies, pow-

erful new business models and 

technologies. SET identifi es the 

best 100 start-ups and innova-

tors to facilitate partnerships 

and support the transition. The 

Council is proud to be a partner 

of this dynamic platform and 

through it, move the needle to-

wards a more sustainable ener-

gy system.”

In the current round, the SET in-
itiative is supported by the Govern-
ment of Canada as a country part-
ner and the German Federal Minis-
try for Economic Aff airs and Energy. 
In addition, it is joined by over 100 
partners from the public, academ-
ic, non-government and corporate 
sectors around the world. Every 
year, the SET initiative also publish-

es a list of the 
top 100 start-
ups working on 
the global en-
ergy transition 
(#SET100).

More infor-
mation about 
the SET Award 
2019, the appli-
cation process, 
the winners 
of the previ-

ous rounds, and the SET initiative 
with all its supporters and activities 
can be found at www.startup-ener-
gy-transition.com n

Din activitatea CME

SET AWARD 2019: CALL FOR APPLICATIONS FOR 

TOP INNOVATORS IN THE ENERGY TRANSITION

About the German Energy 
Agency (dena)

dena is Germany’s centre of 

exper� se for energy effi  ciency, 

renewable energy sources and 

intelligent energy systems. As the 

agency for the applied energy 

transi� on, it helps achieve energy 

and climate policy objec� ves by 

developing solu� ons and pu�  ng 

them into prac� ce, both na� on-

ally and interna� onally. In order 

to do this, dena brings partners 

from poli� cs and business togeth-

er, across sectors. dena’s share-

holders are the Federal Republic 

of Germany and the KfW Group. 

More informa� on is available 

at www.dena.de
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Lucrările workshopului au fost 
deschise de prof. dr. ing. Ștefan 
Gheorghe, directorul general exe-
cutiv al CNR – CME, care, după ce 
a salutat vorbitorii și participan-
ții, a mulțumit pentru 
prezență și a subliniat 
că scopul principal al 
întâlnirii este anali-
za obiectivă a modu-
lui de organizare și 
desfășurare a FOREN 
2018, exprimându-și, 
de asemenea, totala 
deschidere și disponi-
bilitate pentru a primi 
propuneri de îmbună-
tățire privind organi-
zarea FOREN 2020.

Moderatorii eve-
nimentului au fost 
domnii Doru Vișan, secretar de 
stat la Ministerul Energiei, Nicu-

lae Havrileț, consilier personal al 
ministrului Energiei pe probleme 
de Strategie Energetică și Ioan

Dan Gheorghiu, vicepreședinte 
al CNR – CME.

În alocuțiunea sa, dl Doru Vi-

șan a apreciat organizarea impeca-
bilă a FOREN 2018, numărul mare 
de participanți și expertiza acestora 
ca reprezentanți marcanți în dome-
niul energiei din țară și din străină-
tate, precum și din partea Consiliu-
lui Mondial al Energiei. A continuat 
printr-o succintă prezentare a con-
cluziilor sale la FOREN 2018, sub-
liniind că cele mai dezbătute tema-
tici în cadrul Forumului au abordat 
aspecte privind procesul de tranziție 
către decarbonare și înlocuirea trep-
tată a cărbunelui cu sursele regene-
rabile de energie pentru produce-

rea energiei electrice, în contextul 
în care este deja acceptat faptul că 
dezvoltarea surselor regenerabile 
este condiționată de stocarea ener-
giei electrice. Nerezolvarea proble-

melor referitoare 
la sistemele de 
stocare a ener-
giei electrice în-
seamnă nerezol-
varea problemei 
esențiale a SEN, 
adică dezechi-
librele care se 
produc în func-
ționarea siste-
mului. „Evoluția 
prețului la cer-
tifi catele verzi a 
fost fulminantă, 
cu mult peste 

previziunile Comisiei Europene, iar 
impactul a fost dur privitor la pro-
ducția pe baza cărbunelui“, a sub-
liniat vorbitorul. Referindu-se la 
energia termică, a relie-
fat faptul că deja impac-
tul certifi catelor verzi s-a 
suprapus cu creșterea 
prețului la gazele natural, 
ceea ce a pus toate com-
paniile în difi cultate și că 
se are în vedere elabora-
rea unui act normativ de 
verifi care a stadiului exis-
tent, pe baza căruia ANRE 
să poată face ajustarea 
prețului la șase luni sau 
la un an. Se preconizea-
ză realizarea în cel mai scurt timp 
a unei noi scheme de cogenerare, 
vitală pentru existența termofi cării 
în România, pentru a veni în spri-
jinului părții de operare și a părții 

decizionale. Cu privire la dezvoltare, 
dl Vișan a menționat că în prezent 
ne confruntăm cu difi cultăți majore 
în operare, generate de depășirea 
fi zică și morală a parcului de echi-
pamente și că trebuie luate măsuri 
urgente în acest sens. Cel mai bun 
exemplu îl constituie demararea lu-
crărilor la CTE Iernut pentru con-
strucția unei centrale termoelectri-
ce noi, cu ciclu combinat cu turbine 
cu gaze. Deoarece în prezent au 
apărut echipamente noi pentru care 
nu mai există norme tehnice, este 
necesară înfi ințarea unei Autorități 
Tehnice în Energetică, cu scopul de 
a monitoriza editarea Normativelor/
Normelor tehnice în domeniul ener-
getic, a subliniat în fi nal dl Doru 

Vișan.

Dl Niculae Havrileț, a eviden-
țiat anvergura organizării FOREN 
2018, similară marilor conferințe 
internaționale din domeniu, precum 
și faptul că CNR – CME reprezintă 
asociația cea mai importantă de la 
noi care acoperă întreaga gamă de 
probleme energetice și care ar pu-
tea avea un cuvânt de spus atât 
privind unele aspecte cuprinse în 
noua Strategie Energetică, cât și în 
sprijinul rezolvării unora dintre pro-
blemele legislative. Având în vedere 

că noua Stra-
tegie Ener-
getică are 
orizontul de 
timp 2030 – 
2035, inter-
val în care 
vor fi  puse în 
funcțiune noi 
investiții pen-
tru produce-
rea energiei 
din alte surse 
pentru înlo-

cuirea cărbunelui, cum ar fi  gazele 
naturale, cu siguranță că la FOREN 
2020 vor veni și investitori din re-
giunea Mării Negre, pentru valo-
rifi carea acestor resurse naturale. 

Workshopul CNR – CME „Mesajul FOREN 2018: Concluzii, reco-
mandări, măsuri“, din ziua de 24 septembrie 2018, a avut ca obiectiv 
analizarea modului în care a fost organizat și s-a desfășurat Forumul 
Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est – FOREN 2018, 
cu tema „Europa Centrală și de Est în noua etapă de tranziție în do-
meniul energiei: provocări, oportunități de investiție şi inovare teh-
nologică“ (10 – 14 iunie 2018, Vox Maris Grand Resort – Costinești).

WORKSHOP „MESAJUL FOREN 2018: CONCLUZII, 
RECOMANDĂRI, MĂSURI“, 24 SEPTEMBRIE 2018. 
SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. Elena Ratcu, consilier al CNR – CME

Din activitatea CNR – CME

Ștefan Gheorghe

Doru Vișan
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Din activitatea CNR – CME

„Gazele naturale vor fi  cele care vor 
asigura tranziția energetică și acum 
este timpul să lansăm o chemare 
pentru o utilizare mai efi cientă a 
acestora, atât ca un serviciu de in-

teres general care va duce la îmbu-
nătățirea nivelului de trai, dar și cu
impact pozitiv privind punctul patru 
al Directivei CE a Parlamentului Eu-
ropean, referitor la promovarea uti-
lizării energiei din surse regenerabi-
le“ a mai spus vorbitorul, subliniind 
însă și posibilitatea dezvoltării altor 
surse, precum sistemele fotovoltai-
ce.

Dl Ioan Dan 
Gheorghiu a opinat 
că CNR – CME poate 
aduce o contribuție 
considerabilă prin 
elaborarea Rapor-
tului „Mesajul FO-
REN 2018“ și dise-
minarea acestuia la 
Ministerul Energiei, 
deoarece ar putea 
furniza aspecte im-
portante de luat în 
considerare la Stra-
tegia Energetică Na-
țională care este în 
curs de fi nalizare. A 
subliniat, de asemenea, organizarea 
la superlativ a ediției FOREN 2018, 
dar și faptul că FOREN 2020 trebuie 
regândit, sub forma reducerii nu-
mărului de zile, a reducerii număru-
lui de invitați vorbitori și implicarea 
proactivă a participanților. 

În cadrul workshopului, pre-
zentarea FOREN 2018 în date și 
cifre a fost realizată de dl Ștefan 
Gheorghe, directorul general exe-
cutiv al CNR – CME, iar prezenta-
rea tehnică a celor 11 evenimente 
importante la nivel de Forum, a celor 
cinci sesiuni științifi ce și a Expo FO-
REN au fost realizate de către prof. 

univ. dr. ing. Nicolae Golovanov și 
prof. dr. ing. Virgil Mușătescu, con-
silieri ai CNR – CME.

Principalele teme de dezba-
tere din cadrul FOREN 2018 s-au 

axat pe urmă-
toarele subiecte: 
asigurarea ener-
giei necesare 
unei dezvoltări 
sustenabile a 
economiei; creș-
terea nivelului 
energiei utilizate 
decuplată de di-
namica nivelului 
emisiilor de car-
bon cu decarbo-
narea proceselor 

din industrie; creșterea ponderii 
surselor regenerabile de energie și 
stocarea energiei; creșterea efi cien-
ței în utilizarea energiei; integrarea 
pieței de energie în piața europea-
nă; pregătirea viitorilor specialiști 
din domeniul energiei; asigurarea 
accesibilității tuturor locuitorilor la 
energie curată. 

Concluziile, recomadările și me-
sajele principale ale FOREN 2018 
au fost evidențiate de dl Ștefan 
Gheorghe, care a menționat că 
acestea vor fi  cuprinse în Raportul 
„Mesajul FOREN – Sinteze, con-
cluzii, recomadări“ și transmise 
organismelor competente pentru a 
pune în evidență problemele actu-
ale din sectorul energetic și a con-
tribui la elaborarea planurilor de 
dezvoltare în domeniul energiei în 
România, în corelare cu cele ale ță-
rilor din zonă. 

De asemenea, dl Ștefan 
Gheorghe a invitat participan-

ții la workshop să avanseze opi-
nii, comentarii și propuneri de îm-
bunătățire pentru pregătirea din 
timp, organizarea și desfășurarea 
FOREN 2020. 

Sesiunea de discuții pe tema 
workshopului a fost deschisă de Mi-
hai-Toader Pasti, președintele Pro-
gramului FEL România (CNR – CME) 
care a prezentat câteva sugestii 
pentru FOREN 2020 din perspectiva 
tinerilor energeticieni și a promis ca 
va transmite la CNR – CME un set de 
propuneri scrise în acest sens. 

Prof. dr. ing. Miron Popescu a 
prezentat câteva opțiuni majore pri-
vind Strategia Națională a Energiei.

Dna Carmen Neagu, director 
EnergoBit, a apreciat faptul că „FO-
REN este unul dintre evenimentele 
majore care se încăpățânează să 
reziste de 26 de ani pe piața energi-
ei din România și din regiune, ajun-
gând acum la cea de a 15-a ediție a 
sa“ și a transmis felicitări tuturor ce-
lor care s-au implicat în organizarea 
și reușita FOREN 2018. A menționat 
că FOREN 2020 ar trebui regândit 

în sensul comunicării 
directe dintre vorbi-
tori și participanți, 
pe baza unui număr 
foarte redus de sli-
de-uri. În prezent, 
în lume, tendința se 
pune pe dezbaterile 
de tip „think-tank“, 
ceea ce ar fi  o bună 
abordare la nivel re-
gional pentru FOREN 
2020. De asemenea, 
propune ca eveni-
mentele importante 
ale viitoarei ediții FO-
REN să fi e restrânse 
ca număr, să se evi-

te organizarea acestora în paralel 
pentru a permite o audiere mai re-
prezentativă a fi ecărui eveniment 
în parte și regândirea sistemului de 
fi nanțare a FOREN 2020.

Dl Artemiu Vanca, specialist 
termoergetician, ar dori să se abor-
deze mai mult partea de tehnologii 
în evenimentele viitoare ale CNR – 
CME, dl Ovidiu Apostol, director 
dezvoltare – Romelectro, a sugerat 
organizarea FOREN 2020 și ca un 
eveniment „business oriented“, iar dl 
Miron Goia – consilier al CNR –  CME 
propune o mai mare atenție acor-
dată cercetării românești în edițiile 

Ioan Dan Gheorghiu 
(stânga) și Niculae 

Havrileț

Nicolae
Golovanov

Virgil Mușătescu
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viitoare ale FOREN și felicită tânăra 
generație de specialiști reprezentată 
de FEL România, în care își pune 
mari speranțe.

Workshopul s-a încheiat
cu alocuțiunea prof. dr. ing. Ște-
fan Gheorghe care a prezentat pe 
scurt concluziile generate de pre-
zentările și discuțiile evenimentului:

−Asigură participanții și fac-
torii de decizie că FOREN 2020 va 
fi  un eveniment superior calitativ, 
prin prisma lucrărilor, discuțiilor, 
tematicilor;

−FOREN 2020 va fi  regândit, 
sub forma unui eveniment proac-
tiv și a unei comunicări directe și 
fl uente între membrii panelurilor 
și participanții din sală;

−Evenimentele importante 
ale FOREN 2020 vor fi  reduse ca 
număr și se va încerca evitarea 
suprapunerii acestora;

−Durata de desfășurare a FO-
REN 2020 va fi  redusă cu o zi;

−Se va introduce o zi specială 
dedicată tutorialelor pentru cele mai 

importante și mai actuale subiec-
te; 

− Se va realiza o mai bună 
promovare în media înaintea, în 
timpul și după FOREN 2020;

− Se va consolida legătura 
cu tânăra generație de la care se 
așteaptă o mai mare implicare și 
propuneri pentru FOREN 2020. 

Workshopul „Mesajul FO-
REN 2018” s-a dovedit a fi  o 
întâlnire binevenită și foarte 
utilă atât pentru diseminarea 
concluziilor FOREN 2018, cât 
și pentru sugestii privind orga-
nizarea FOREN 2020, elemen-
te care se vor regăsi, de altfel 
și în ediția tipărită a Raportului 
„Mesajul FOREN 2018: Conclu-
zii, recomandări, măsuri“, care 
se afl ă în curs de fi nalizare. n

Din activitatea CNR – CME

Carmen Neagu
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FEL România

Săptămâna Mondială a Energi-
ei reprezintă adunarea generală a 
Consiliului Mondial al Energiei care 
reunește liderii energeticii mondia-
le, în scopul promovării alimentării 
sustenabile cu energie și utilizarea 
sa în benefi ciul tuturor.

Ediția din 2018 a Săptămâ-
nii Mondiale a Energiei a avut loc 
la Milano între 8 – 11 octombrie și 
a fost găzduită de către Comitetul 
Național Italian al Consiliului Mon-
dial al Energiei.

Programul manifestării a ofe-
rit invitaților o serie de evenimen-
te, prezentări și 
sesiuni de ne-
tworking adre-
sate comunității 
globale de ener-
gie. Au fost, de 
asemenea, or-
ganizate sesiuni 
la nivel înalt la 
care au parti-
cipat miniștri, 
directori de 
companii, lideri 
energetici și ex-
perți recunos-
cuți în domeniu. 
Punctul de mare interes l-a repre-
zentat Plenara Adunării Executive 
a Consiliului Mondial al Energie, în 
cadrul căreia membrii săi au con-
venit asupra direcției strategice de 
dezvoltare a organizației.

Activitățile organizate în cadrul 
Săptămânii Mondiale a Energiei au 
cuprins patru mari direcții: 

Summitul Liderilor energe-
tici mondiali, organizat de Comi-
tetul Național al Italiei și susținut de 
Guvernul Italian, a facilitat dialogul 
cu privire la importanța și impactul 
strategiilor energetice, precum și a 
tranzițiilor și transformărilor care au 
loc în sectorul energetic. 

Summitul Tranziției Energi-
ei a oferit o oportunitate unică de 
a deschide un dialog între sectorul 
public și cel privat, explorarea vii-
torului sectorului energetic, analiza-
rea zonelor propice inovării, precum 
și noile strategii care dau posibilita-
tea tranziției energiei. Toate acestea 
au avut ca reper studiile elaborate 
de CME.

Ziua Energiei Italiei a cur-
prins sesiuni de prezentări care au 
evidențiat subiecte referitoare la 
digitalizare, market design, fi nan-
țări ale sectorului verde, mobilitate 
electrică, precum și discuții despre 
situațiile regionale și internaționale. 

Summitul Viitorilor Lideri 
Energeticieni a reprezentat plat-
forma pusă la dispoziție de către 
organizatori tinerilor, pentru ca, în 
cadrul sesiunilor de lucru și prezen-
tărilor în paneluri cu experții glo-
bali, aceștia să poată interacționa și 
analiza cele mai importante aspecte 

privind diversitatea în sectorul ener-
getic și modul în care se pot aborda 
noile provocări. 

Programul FEL România din 
cadrul CNR – CME a fost reprezentat 
la Summitul Viitorilor Lideri Energe-
ticieni de către Andrei Covatariu 
– membru al bordului FEL 100 și de 
Claudiu Butacu – vicepreședintele 
FEL Romania. Tinerii români au par-
ticipat la sesiunile zilnice destinate 
dialogului și dezvoltării de strategii 
comune.

La evenimentul destinat tine-
rilor au participat înalte ofi cialități 
și miniștri ai energiei din Finlan-
da, Namibia, precum și membri ai 
programului FEL 100. Summitul a 
fost deschis de către doamna Ma-
ria Fernandez Suarez, ministrul 
columbian al energiei. Secretarul 
General al CME, dl Cristoph Frei
a adresat câteva cuvinte în sesiu-
nea de deschidere și a vorbit despre 
zona de inovație din sectorul ener-
getic. În încheierea programului, re-
prezentanți ai PriceWaterhouseCoo-

pers au realizat un workshop despre 
blockchain și mecanismele pe care 
se bazează acesta. 

Summitul destinat tinerilor a 
cuprins o serie de evenimente, din-
tre care se menționează vizitarea 
instituției Edison, Bertin, urma-
tă de o sesiune de prezentări ale 
departamentului de comunicare și 
comitetului de strategii, precum 
și vizitarea Laboratorului Eni, The 
San Donato Milanese și a Sistemu-
lui de dispecerare SNAM. Works-
hopul axat pe prezentarea proiec-
telor care fac parte din programul 

„Market of Ideas“, 
coordonat de preșe-
dintele bordului FEL 
100, Nuño Silva, a 
fost un alt punct de 
interes pentru tineri, 
iar participarea la 
Adunarea Executivă
le-a permis audierea 
subiectelor regionale 
și strategiilor pe care 
Consiliul Mondial al 
Energiei le va aborda 
și implementa în ur-
mătorul an.  

În ziua destinată 
prezentărilor celor patru proiecte 
alese de Comitetul de Proiecte, cei 
trei coordonatori: Andrei Covata-
riu, Andrea Formosa și Sultan 
Al Shaaibi și-au prezentat proiec-
tele, după care a urmat o sesiune 
de discuții de lucru proactive, al 
cărei obiectiv a fost acela de a găsi 
cele mai bune modalități pentru 
îmbunătățirea tuturor proiectelor 
din cadrul „Market of Ideas“. 

Săptămâna Mondială a Energi-
ei a însemnat pentru tinerii ener-
geticieni și potențiali viitori lideri 
energeticieni, un eveniment plin de 
provocări, în cadrul căruia membrii 
FEL Romania au susținut dezvolta-
rea de programe noi, îmbunătățirea 
și coeziunea între comitete regio-
nale, precum și Top of Form dez-
voltarea unui model de bune prac-
tici, reprezentativ la nivel mondial, 
pentru a putea astfel încuraja alte 
ţări membre ale Consiliului Mondial 
al Energiei spre a demara progra-
me naționale pentru viitorii lideri 
din energie. n

ACTIVITĂȚI FEL ROMANIA (CNR – CME) 
LA SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A ENERGIEI 
MILANO, 8 – 11 OCTOMBRIE 2018
Claudiu Butacu, vicepreședintele FEL Romania
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Excellent SME Romania este un 
certifi cat de performanță în dome-
niul afacerilor, acordat companiilor 
mici și mijlocii prin afi șarea unei si-
gle s pecifi ce pe site-ul web al aces-
tora. Certifi catul este emis celor mai 
performante IMM-uri din România de 
către Camera de Comerț și Industrie 
a Municipiului București, în partene-
riat cu COFACE România, liderul pie-
ței românești de servicii pentru ma-
nagementul riscului de credit și parte 
a grupului internațional COFACE.

Acest instrument ajută compa-
niile să reducă riscul comercial și 
fi nanciar care apare la încheierea 
tranzacțiilor comerciale cu partenerii 
de afaceri. Certifi catul permite par-
tenerilor de afaceri locali și interna-
ționali să verifi ce existența compa-
niei și identitatea paginii de internet 
deținute și, cel mai important, să se 
asigure de soliditatea și buna repu-
tație a acesteia din punct de vedere 
al situației fi nanciare și comerciale.

La baza certifi cării stă evaluarea 
complexă a companiei realizată de 
către COFACE România prin interme-
diul unui raport de credit și monitori-
zată zilnic prin verifi carea tuturor in-
formațiilor referitoare la evenimente-
le ce pot avea impact asupra situației 
economico-fi nanciare a companiei și, 
implicit, asupra capacității acesteia 
de a-și onora obligațiile comerciale 
față de partenerii de afaceri.

În prezent, 98 de companii sunt 
certifi cate Excellent SME, 95 solici-
tând chiar reînnoirea certifi catului. 
Cele mai multe sunt din: transporturi, 
industriile chimică și farmaceutică.

„Acest parteneriat special, între 
CCIB, organizație cu tradiție de 150 
de ani în reprezentarea și susținerea 
mediului de afaceri, și COFACE, una 
dintre companiile etalon în dome-
niul serviciilor pentru managementul 
riscului de credit, a condus la reali-
zarea unui produs care va contribui 
la creșterea gradului de siguranță a 
afacerilor datorită reducerii riscurilor 

asumate de companiile care aleg ca 
partener o companie certifi cată“, ara-
tă prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, 
președintele Camerei bucureștene.

Membrii CCIB benefi ciază de o 
reducere de 25% aplicată la tariful 
standard perceput de COFACE pen-
tru efectuarea operațiunilor necesa-
re validării performanțelor fi rmelor.

Obiectivul pro-
gramului dezvoltat 
împreună de către 
cele două instituții 
este promovarea 
rezultatelor remar-
cabile obținute în 
afaceri de compa-
niile românești din 
categoria IMM și sprijinirea acesto-
ra în vederea obținerii statutului de 
parteneri de afaceri de încredere și 
a unei imagini solide pe piață.

„Fenomenul globalizării continuă 
să se intensifi ce, concurența este din 
ce în ce mai agresivă, iar relațiile de 
afaceri devin mai complexe și mai 
complicate. În acest context, credibi-
litatea și buna reputație devin esenți-
ale pentru dezvoltarea portofoliului de 
clienți domestici și accesul la piețele 
internaționale. Companiile mici și mij-
locii întâmpină cele mai mari difi cultăți 
în această direcție, și au nevoie de 
sprijin, deorece acestea reprezintă co-
loana vertebrală a economiei. Scopul 
certifi catului Excellent SME, dezvoltat 
de către COFACE în parteneriat cu Ca-
mera de Comerț și Industrie a Munici-
piului București, este orientat exact în 
această direcție: să sprijine companii-
le să își atingă ambițiile comerciale, să 
aibă un control mai bun al profi tului și 
să câștige cota de piață prin optimiza-
rea creditului“, precizează Iancu Guda, 
Services Director, COFACE România. 

Certifi catul Excellent SME este 
emis de CCIB după confi rmarea înca-
drării companiei în categoria de risc 
comercial scăzut, realizată de către 
COFACE România şi atestă stabilita-
tea companiei din punctul de vedere 

al situației fi nanciare, al datoriilor la 
bugetul de stat, al incidentelor de pla-
tă si al situației juridice. 

Concomitent, prin utilizarea 
tehnologiei web SafeSigned™, deți-
nută și licențiată de către compania 
de servicii informatice CONNET Ltd. 
din Slovenia, furnizorul tehnologiei 
de certifi care online, este prevenită 

copierea și utilizarea siglei Excellent 
SME Romania pentru orice alt site 
web în afara celui autorizat.

Companiile care obțin acest certi-
fi cat de excelență în afaceri vor avea 
posibilitatea de a-și crește vizibilita-
tea evaluării pozitive a riscului co-
mercial, de a-și spori credibilitatea în 
fața partenerilor de afaceri și, nu în 
ultimul rând, de a-și promova imagi-
nea companiei prin intermediul CCIB 
și COFACE România. În același timp, 
Certifi catul Excellent SME prezintă 
avantaje și pentru partenerii fi rmei 
certifi cate, aceștia putând să-și reducă 
riscurile comerciale, prin creșterea gra-
dului de încredere în relațiile de afaceri 
și implicit, să-și efi cientizeze procesul 
de adoptare a deciziilor de afaceri. 

Proiectul a fost implementat 
cu succes și în alte țări din Europa 
Centrală și de Est, precum: Slove-
nia, Serbia și Macedonia, Bulgaria, 
Ungaria și Croația de către camerele 
de comerț din țările menționate în 
parteneriat cu COFACE.

DATE DE CONTACT: COFACE
România – Centrul de Informații și 
Suport Excellent SME, e-mail: certi-
fi care@coface.ro

Prezentarea completă a proiec-
tului o găsiți pe www.ccib.ro n

CERTIFICATUL EXCELLENT SME, PRIMUL 
INSTRUMENT CARE CERTIFICĂ PERFORMANȚA 
ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, 
OFERIT DE CAMERA BUCUREȘTEANĂ 
ȘI COFACE ROMÂNIA
Cristina Şerbănescu, șef Birou comunicare şi protocol CCIB

Informatii de interes economic national‚ ‚
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Preocupari si pasiuni extraprofesionale ˇ
‚

Nu știu dacă toți sunt la fel, 
dar am întâlnit câini cu sentimente 
umane...

În vremurile când Căile Ferate 
Române (CFR) erau considerate a 
doua armată, în timpul războiului 
și, mai apoi, în perioada de refacere 
a țării, ceferistul de la mișcare era, 
vorba maică-mii, precum țiganul 
cu șatra. Am mai spus-o și cu altă 
ocazie, acest fapt s-a transformat în 
regulă de necomentat după teribi-
lul accident de la Vintileanca, unde 
năpasta a căzut pe un acar (nu știu 
dacă îl chema Păun...) care a fost 
acuzat că, în loc să verifi ce macazul, 
a dat o fugă să mai privească un 
rând din grădina încropită în parcela 
(primită de la socrii, pentru că aco-
lo, la Vintileanca, se 
însurase și credea că 
s-a stabilit defi nitiv) 
de lângă curtea can-
tonului în care locuia 
pe gratis, fi ind „ofe-
rit“ de CFR pentru 
serviciile pe care le 
asigura căilor ferate.

Și astfel, după 
aproape unsprezece 
ani de serviciu 
asigurat în gara 
Pantelimon (cam 
mult, nu-i așa?!), tă-
ticu a fost mutat, la 
trei ani după termi-
narea celui de-al doi-
lea mare război al secolului, în gara 
Lehliu, de pe aceeași regională. Asta 
însemna un vagon de marfă tras în 
fața locuinței CFR în care, în câteva 
ore, trebuia încărcat tot calabalâcul, 
cu pisic, cu purcel și cu... nelipsitul 
cățel (sau chiar mai mulți). Odată 
casa golită și curtea părăsită, vago-
nul era tras pe o linie moartă și stă-
tea acolo așteptând un tren perso-
nal care avea planifi cată staționarea 
a câte două minute, atât în gară la 
Pantelimon, cât și în gară la Lehliu.

O locomotivă Diesel, de mici 
dimensiuni, care asigura manevre-
le în stațiile cu linii de triaj, atașa 
vagonul la coada personalului în 
stația de „expediție“ și, după deta-
șare lui, în stația de „destinație“, o 
locomotivă asemănătoare, îl ducea 

cât mai aproape de noua vremelnică 
locuință. Ei bine, în perioada de 
așteptare de pe „linia moartă“ din 
Pantelimon tăticu, mămica și frații 
mei mai mari s-au dus la familia ve-
cină pentru un rămas bun pigmen-
tat cu o gustărică și... un vinișor, 
care, cu toată sărăcia vremurilor, nu 
lipsea niciodată de pe masa româ-
nului. La vagon am rămas eu, prâs-
lea-mezinul, cu fata vecinului, cea 
care îmi fusese colegă de clasă la 
școala din Cetatea Voluntărească.

Ca și cum cei patru câini bol-
dei pe care abia-i „îmbarcasem“ în 
vagonul – șatră nu erau sufi cienți, 
printre liniile de triaj ale gării sche-
una anemic o mogâldeață albă ce 
abia dacă putea să stea singur pe 

piciorușele-i aparent prea scurte. 
A devenit obiectul nostru de joacă, 
râvnit când de mine, când de Făni-
ca. Numai că, din joaca noastră fără 
minte s-a întâmplat să ne cadă ju-
căria din mână, de la nivelul platfor-
mei vagonului nostru cort. Nu știu 
cum a căzut, dar a rămas complet 
nemișcat, cu limbuța scoasă, cu pi-
cioarele întinse și în nemișcare. Am 
încercat disperat să-l reanim, iar 
Fănica, speriată, a fugit, plângând, 
acasă. Parcă din adâncuri a apărut 
lângă mine tăticu:

– Ce i-ați făcut domnule, ați re-
ușit să-l nenorociți?

Apoi a luat cățelul, l-a mângâ-
iat nu știu unde, nu știu cum, dar 
acesta a deschis ochii și și-a căutat 
culcuș la pieptul lui.

– Hai Bambino dragă, a-nceput 
să-i vorbească tăticu, că ne facem 
noi băieți mari și o să-l pedepsim pe 
neîndemânaticul ăsta. Bambino (de 
ce Bambino, de unde i-a venit acest 
nume?) a lins cu lăcomie apa din 
blidul întins de tăticu și...

Bambino s-a dovedit a fi  un că-
țel cu aliură de ogar în miniatură, 
nu cu mult peste talia celorlalți bol-
dei din curtea de la Lehliu, numai 
cu puțin mai mică decât cea de la 
Pantelimon. În plus, nu recunoștea 
ca prieten și stăpân pe nimeni al-
tul decât pe tăticu și, curios, foarte 
curios, pe mine, neîndemânaticul ce 
era să-i provoace moarte. Și, pentru 
că tăticu era mai mult și în fi ecare 
zi la serviciu, în biroul de mișcare, 

tovarășul de zbenguială a lui 
Bambino (nume de acum con-
sacrat) și de hoinăreli eram eu, 
neîndemânatecul. Ba, mai că-
pătase și curajul devenit obi-
cei ca, atunci când eu eram 
la școală, să plece singur prin 
piațeta din fața curții cu uluci 
înalte și, ocolind gara sau, când 
găsea ușa deschisă, direct prin 
sala de așteptare, ajungea pe 
peron și, de acolo, se strecura 
în biroul de mișcare frecându-și 
blana-i albă și mereu curată de 
picioarele lui tăticu.

Anii au trecut, eu am ple-
cat pe la internatele ciclului doi 
(gimnaziu), apoi la liceu și nu 

ne mai vedeam decât rar, rar de tot, 
doar în vacanțe. Pentru Bambino nu 
mai rămăsese decât tăticu. Pe toți 
ceilalți ai casei îi respecta, îi asculta, 
dar atât. Ochii lui străluceau de feri-
cire numai când venea prietenul lui 
acasă sau când reușea să pătrundă 
la el în biroul de mișcare. Și, deși 
aerul de afară era mai clar, mai pri-
mitor, prefera să doarmă sub scau-
nul lui, în biroul acela cu aer îmbâ-
csit și în țăcăniturile aparatelor de 
telegraf, țârâit de telefoane, clipocit 
de luminițe-semnal și „agrementat“ 
zgomotos de țipetele impiegaților de 
mișcare în pâlniile microreceptoare-
lor. Numai că, într-o zi mohorâtă și 
tristă de noiembrie tăticu , prietenul 
lui, a părăsit pentru totdeauna biro-
ul de mișcare, curtea, lumea.

BAMBINO
Victor Vernescu, consilier al CNR – CME  
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O scrisoare, primită de la Nicu, 
fratele meu cu doar doi ani mai 
mare, îmi vestea „sinuciderea“ lui 
Bambino. După lungi și neliniștite 
căutări, în una din zile (când, pro-
babil, speranțele de regăsire îi dis-
păruseră), la o oră când, în mod 
regulat, venea dinspre București 
un accelerat ce trecea cu viteză și 
fără oprire prin gara Lehliu, Bam-
bino a apărut pe peron. S-a uitat 
spre stânga, s-a uitat luuung spre 
dreapta de unde urma să vină ac-
celeratul și apoi a pornit-o, împleti-
cindu-se, spre cabina 1 dinspre Bu-
curești. La jumătatea distanței s-a 
oprit, cu privirea țintă către direcția 
dinspre care urma să vină accele-
ratul.

În hărmălaia de fi are vechi, ne-
unse, nestrânse, în vuietul de pietre 
deranjate din terasament de sufl ul 
aerului stârnit de balaurul negru și 
în vacarmul fl uierăturilor locomoti-
vei grele cu aburii strânși la maxi-
mum, Bambino și-a ridicat coada, 
s-a încordat pe picioarele din spate 
și, sincron cu apropierea fi arei me-
talice s-a aruncat spre nefi ință.

Îmi place, și acum, să-l cred pe 
Mark Twain când spunea: „Primirea 
în Rai se face nu după merite, ci 
după protecție; altfel câinele meu ar 
intra, iar eu ași aștepta la poartă“...

*
Toate acestea mi-au revenit în 

minte zilele trecute când am avut, a 
nu știu câta oară, revelația că aces-
te animăluțe canine au sentimente.

Pe strada de margine de sat, 
dinspre lac, acolo unde de vreo zece 
ani ne-am mutat, de la o stână pă-
răsită s-au pripășit doi dulăi: unul 

ca un urs și ca mărime și la culoa-
re, cealaltă (căci este o cățea) albă 
cu pete negre pe cap și spre coa-
dă. Zilele trecute, cum spuneam, 
când m-a simțit că mă îndrept și 
mă apropii de mașină, Alba s-a lipit 
de piciorul meu scoțând niște sune-
te ce aminteau de jelirile femeilor 

la mort. Am crezut că-mi cere să-i 
dau ceva de mâncare. Am reintrat în 
curte și i-am adus niște bobițe usca-
te, din cele cu care i-am obișnuit pe 
toți pensionarii canini de pe stradă. 
Le-a privit cu indiferență apoi și-a 
ridicat din nou fi gura tristă către 
mine, cu aceleași scâncete-jeliri. 
Am mângâiat-o ușor pe cap, expri-
mându-mi tristețea că nu o înțeleg. 
(Ce dreptatea avea Bulă când spu-
nea că animalul său de companie, 
cățelul, este mai inteligent decât 
el, pentru că acesta înțelegea ce-i 
spune el, dar Bulă nu înțelegea ce-i 

spune câinele...). S-a întors ușor, cu 
toată masivitatea ei, păstrându-și 
privirea-i tristă spre mine, parcă (ce 
parcă? Era de acum o certitudine) 
invitându-mă să o urmez. M-a con-
dus lângă un tufi ș din buza râpei că-
tre lac unde se afl a un pui de câine 
mort. Era fi ul ei pe care îl jelea și îl 

pupa, ridicând din când în când pri-
virea-i înlăcrimată către mine. 

Ce mai puteam face?! Doar s-o 
mângâi și să lăcrimez alături de 
ea...

O adevărată mamă îndurerată, 
cu sentimente curate de mamă.

P.S. Întorcându-mă la primul 
rând și parafrazând: câți oameni, în 
zilele noastre, nu au sentimente de 
„fi ară!“ Era să zic de câine. Noroc 
că m-am trezit la timp. M-ar fi  con-
damnat până și cinicul Mark Twain...

              
Bucureşti, 10 septembrie 2018 n
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Născut la data de 9 septem-
brie 1935, în comuna Bălești, ju-
dețul Gorj. Absolvent al Facultății 
de Electrotehnică a Institutului Po-
litehnic Timișoara, în anul 1957. A 
lucrat mai întâi, câteva luni, ca in-
giner proiectant, iar apoi ca șef al 
secției mixte energetice Comănești 
din cadrul Întreprinderii Regionale 
de Electricitate (IRE) Bacău. Avea 
în subordine Centrala Electrică de 
Termofi care a orașului Comănești și 
rețelele electrice din zonă. 

În 1963, a fost promo-
vat pe funcția de director al 
IRE Bacău. Pusese ochii pe 
el fostul lui director, Ghe-
orghe Stoica, cel care l-a 
avut subaltern din 1958 
până în 1963 și care a ști-
ut să-l aleagă pe cel mai 
bun dintre mulții ingineri 
pe care îi avea întreprinde-
rea. Între timp, începând 
din 1962 și până în 1965, 
a fost student la secția fără 
frecvență a Facultății de In-
gineri Economiști din cadrul Institu-
tului Politehnic București.

A îndeplinit funcția de director al 
IRE Bacău între anii 1963 – 1976. 
În acest interval de timp, mai precis 
din 1967, în țară au apărut pentru 
prima dată directive de la cel mai 
înalt nivel pentru introducerea în 
unitățile economice a organizării 
științifi ce a producției și a muncii 
după modelul țărilor dezvoltate din 
apusul Europei. În 1968, România 
a început să-și manifeste din ce în 
ce mai evident dorința de indepen-
dență în cadrul blocului sovietic. În 
aceste condiții, care aduceau spe-
ranțe de mai bine poporului român, 
s-au modifi cat multe elemente din 
propaganda ofi cială, atât pe plan in-
tern, cât și pe plan extern. 

În acea perioadă, Dumitru Po-
pescu a urmat la cursuri de zi, timp 
de doi ani, între 1972 – 1974, Insti-
tutul Central pentru Perfecționarea 
Cadrelor de Conducere din Economie, 
care funcționa pe lângă Academia 
Ștefan Gheorghiu – București. Avea 
deci o pregătire solidă, acumulase 
cunoștințe complementare tehnice, 
economice și de management cum 
puțini directori de întreprindere aveau 
pe atunci. Menționez că, la Institutul 

pentru Cadre de Conducere, se fă-
ceau cursuri de psihologie, psihologia 
muncii în special, precum și cursuri 
de informatică, cu profesori care pre-
dau aceste discipline și la facultățile 
de la Universitatea din București.

IRE Bacău avea în subordine 
centralele și rețelele electrice din 
județele Bacău, Neamț și Vrancea. 
În mod special, în județele Bacău și 
Neamț, erau în curs de desfășurare 
investiții mari, localizate la Borzești 

(Termocentrala și 
Combinatul Chimic), 
la Săvinești (Între-
prinderea de Fibre 
Sintetice), la Roznov 
(Combinatul de În-
grășăminte Azotoa-
se). Zona carbonife-
ră de la Comănești 
și zona petrolieră de 
la Moinești se dez-
voltau de aseme-
nea. Orașul Bacău 
devenea un oraș 
industrial. Au apărut 

astfel mulți mari utilizatori industriali 
de energie electrică. Concomitent era 
în curs acțiunea de electrifi care a sa-
telor. În perioada 1963 – 1973 a fost 
introdusă lumina electrică în peste 
900 de sate din cele trei județe.

Ca urmare a acestor investiții a 
crescut mult consumul de energie 
electrică și s-au dezvoltat rețelele elec-
trice de transport și distribuție a ei.

Pe râul Bistrița, între hidrocen-
trala de la Bicaz și orașul Bacău, a 
fost construită salba de hidrocen-
trale care puteau debita producția 
prin liniile de legătură cu rețelele de 
tensiune superioară. La un moment 
dat, în județele Bacău și Neamț în 
mod special, se formase un sistem 
energetic local cu densitate mare de 
linii electrice aeriene de medie și de 
înaltă tensiune. Atelierul de proiec-
tare al IRE Bacău a proiectat prima 
linie de 110 kV (CET Borzești – Moi-
nești), în anul 1968. Până atunci, 
toate proiectele fuseseră realizate la 
acest nivel de tensiune de către In-
stitutul de Studii și Proiectări Ener-
getice (ISPE) București. 

Directorul Dumitru Popescu a 
luat parte activă la toată această 
evoluție în electrifi carea zonei de 
care se ocupa întreprinderea pe care 

o conducea și, de aceea, cred că i-a 
venit foarte ușor să-și continue preo-
cupările, când a ajuns pe funcții mai 
mari la București. Ținea legătura cu 
ISPE. Se contura un inel de 400 kV 
în țară care includea segmentul Bor-
zești, Bacău, Roman, Suceava și de 
aceea, chiar de la început, această 
linie s-a proiectat și s-a realizat pen-
tru tensiunea de 400 kV chiar dacă a 
funcționat câțiva ani buni la tensiu-
nea de 220 kV. Peste ani chiar dânsul 
avea să conducă comisia de avizare 
de la minister atunci când proiectul 
acestei linii s-a supus aprobării.

La fel de vertiginoasă ca și în 
domeniul investițiilor, a fost și creș-
terea activităților de exploatare și 
întreținere a instalațiilor care intrau 
în gestiunea întreprinderii. Pe aceas-
tă bază, pe acest efort extraordinar, 
s-a pus temelia unor unități dotate 
cu personal de specialitate, pentru 
care pregătirea profesională a cres-
cut proporțional cu creșterea insta-
lațiilor. De aici și-au luat zborul către 
București mulți oameni, mulți speci-
aliști din domeniul tehnic și econo-
mic, crescuți la școala Bacăului.

În 1976, Dumitru Popescu a fost 
promovat ca adjunct al ministrului 
energiei electrice. A „sărit“ peste 
toată conducerea Centralei Industri-
ale, care se înfi ințase încă din 1969! 
A fost o surpriză, dar o surpriză be-
nefi că pentru tot sistemul energiei. 
Răspundea acum de activitatea de 
exploatare și cea de construcții-mon-
taj, apoi și de activitatea de cerceta-
re, proiectare și aprovizionare tehni-
că materială a unităților din țară, un 
om în primul rând foarte bine pregă-
tit și care în același timp cunoștea la 
perfecție situația reală a instalațiilor 
dintr-o zonă a țării care se dorea să 
devină un model de abordare din 
punctul de vedere al energiei. Erau 
foarte multe lucruri de pus la punct. 
Era nevoie de un asemenea condu-
cător care să-i aducă cu picioarele 
pe pământ și să-i pună foarte seri-
os la treabă. Întrunea toate calitățile 
pentru a face aceste lucruri. În plus, 
avea și capacitatea de a aborda noi 
categorii de lucrări care reprezentau 
o noutate și pentru dânsul. Exempli-
fi c tratativele pentru realizarea liniei 
de 750 kV URSS – România – Bulga-
ria și pe care le-a condus personal.

IN MEMORIAM

DUMITRU POPESCU
Managerul generației noastre de energeticieni



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVI, Nr. 195, octombrie 2018 23

Din păcate, după anii 1974 – 1975, 
situația economică a țării a început să 
se înrăutățească. După 1982 – 1983, 
s-a declanșat criza energetică. Trebu-
iau luate decizii de mare importanță. 
S-a militarizat sistemul energetic! 
Centralismul atinsese un maximum, 
cultul personalității se ducea către pa-
roxism. Cei care decideau au înclinat 
către „decizii în condiții de dictatură 
în întregul ansamblu de funcționare a 
economiei naționale, când logica era 
înlocuită cu dispoziția, iar argumentul 
cu puterea funcției“ așa cum spunea 
chiar Dumitru Popescu în interviul pe 
care l-a acordat inginerului Zonel H. 
Vasiliu în aprilie 2008 (interviu cuprins 
în volumul III al lucrării „File din isto-
ria energeticii românești“).

În anul 1985, pentru că a deran-
jat chiar de la primele contacte direc-
te „conducerea superioară“, spunând 
lucrurilor pe nume, mai precis spu-
nând adevărul despre situația preca-
ră în care se găsea sectorul energetic, 
a fost schimbat din funcția de adjunct 
al ministrului energiei electrice.

Era loc pentru un om ca dân-
sul oriunde trebuia muncit serios 
și introdusă ordinea și disciplina 
tehnologică, caracteristice secto-
rului energetic. A fost transferat la 
Comitetul de Stat al Planifi cării, ca 
vicepreședinte pentru sectoarele 
extractiv și energie.

Dumitru Popescu a trecut foarte 
ușor peste evenimentele din decem-
brie 1989. Practic nu avea ce schim-
ba în comportamentul dânsului. Era 
un profesionist de mare clasă care 
avea un singur țel: funcționarea în 
condiții de siguranță a Sistemului 
Energetic Național (SEN). La 1 ia-
nuarie 1990, a fost numit adjunct 
al ministrului în cadrul Ministerului 
Economiei Naționale și a răspuns tot 
de sectoarele extractiv și energie.

Au urmat imediat multe eveni-
mente în zona care cuprindea așa-zi-
sele țări socialiste, care de fapt erau 
sateliți ai URSS. Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc (CAER) se apro-
pia de desfi ințare rapidă. Trebuia 
să renunțăm la legătura cu rețeaua 
interconectată a fostelor țări socia-
liste. Devenise o necesitate ca SEN 
să se conecteze la rețeaua Uniunii 
de Coordonare a Transpotrului de 
Energie Electrică ( UCTE ), după un 
număr de lucrări în rețeaua noastră 
de transport a energiei din vestul 
țării și în centralele mari producă-
toare de energie din sud. 

Trebuia să se treacă la descen-
tralizarea economiei, la desfi ințarea 
monopolului de stat în toate ramurile 
ei, și să se ajungă cât mai repede la 
economia de piață. Prima măsură de 
trecere la descentralizarea economi-

ei a fost înfi ințarea Regiilor Autono-
me. În noiembrie 1990 a apărut în 
locul Ministerului Energiei, Regia Na-
țională de Electricitate (RENEL). La 
nivelul întregii economii, s-a înfi ințat 
Ministerul Industriilor. Trebuia înce-
pută reforma cu restructurarea re-
giilor și adaptată funcționarea lor la 
legislația Uniunii Europene. Cine pu-
tea fi  ales pentru a conduce această 
mare și deosebit de importantă acți-
une? Răspuns: Dumitru Popescu!

Dumitru Popescu a fost cel care 
a ținut foarte mult ca toate măsuri-
le ce trebuiau luate în programul de 
reformă să nu afecteze rolul statului 
în domeniul energiei pentru că si-
guranța energiei este parte compo-
nentă a siguranței naționale.

În 1994, în calitate de ministru al 
industriilor, Dumitru Popescu a sem-
nat din partea României, la Lisabona, 
Carta Europeană a Energiei. Era de 
acum un bun cunoscător al legislați-
ei privitoare la domeniul energiei din 
toate statele membre ale Uniunii Eu-
ropene. Dânsul a fost inițiatorul pro-
iectului de Lege a energiei și l-a susți-
nut în calitate de deputat încă de la în-
ceputul legislaturii 1996 – 2000. Între 
obiectivele Legii se înscriu asigurarea 
dezvoltării durabile a economiei, cre-
area și asigurarea funcționării piețe-
lor concurențiale de energie electrică, 
asigurarea accesului nediscriminato-
riu și reglementat al tuturor partici-
panților la piața de energie electrică și 
la rețelele electrice de interes public. 
A urmat apoi Legea utilizării efi ciente 
a energiei, în care s-au introdus stan-
dardele de efi ciență a energiei. 

Un rol deosebit de important l-a 
avut Dumitru Popescu în ceea ce 
privește elaborarea strategiei ener-
getice pentru aderarea României la 
Uniunea Europeană. După ce dân-
sul personal și-a însușit conținutul 
proiectului de strategie, la care am 
lucrat împreună cu specialiști din 
institutele de proiectare și din con-
ducerile direcțiilor generale pentru 
producerea, transportul și distribuția 
energiei electrice, am avut onoarea 
să prezint această strategie în iunie 
1995, la Conferința de la Snagov. A 
participat atunci, la această reuniu-
ne desfășurată sub egida Academi-
ei Române, președintele republicii, 
Ion Iliescu, primul ministru, Nicolae 
Văcăroiu, alți membri ai guvernului, 
președinții tuturor partidelor politi-
ce. S-a realizat pentru prima dată în 
România un consens național. 

Sunt și acum unii care susțin că 
privatizarea rețelei de distribuție a 
energiei electrice a fost o condiție 
de aderare la Uniunea Europeană. 
Fals! Privatizarea distribuției nu tre-
buia făcută nici măcar parțial!

În calitate de vicepreședinte al 
RENEL, am participat la ședintele de 
colegiu ale Ministerului Industriilor, 
ședințe care se desfășurau de două 
ori pe lună și pe care le conducea de 
fi ecare dată personal Dumitru Po-
pescu. Participau la aceste ședințe 
toți reprezentanții regiilor autonome 
din țară. Am rămas uluit văzând cât 
de repede a reușit să cuprindă în-
treaga sferă de preocupări a acestui 
minister și să înțeleagă problemele 
fi ecărei ramuri din economia națio-
nală. Pe rând, venea momentul când 
anunța în ședința de colegiu la ce 
concluzie a ajuns, care sunt priorită-
țile ramurii analizate în perioada ce 
trecuse de la ultima sedință. Era atât 
de competent, încât îl respectau toți 
participanții care conduseseră ani de 
zile ministerele ramurilor respective.

Era un om de mare caracter; apre-
cia oamenii la justa lor valoare. Nu îi 
trebuia pentru aceasta foarte mult 
timp. Era sobru, exigent și foarte co-
rect; îi dădea dreptate celui care în-
tr-adevăr avea dreptate. Era ironic, îi 
plăceau glumele cu tâlc, nu îi displăcea 
să intre într-o societate, să participe la 
crearea unei atmosfere plăcute, dar 
știa întotdeauna când trebuie să plece 
și atunci când se hotăra, chiar și pleca.

A fost un familist desăvârșit. Îm-
preună cu soția sa, au crescut și și-au 
educat cei doi copii exemplar. Moar-
tea soției sale a fost cea mai mare 
lovitură pe care a primit-o în viață. 
De atunci, practic nu și-a mai reve-
nit total. Îi dispăruse zâmbetul care îi 
lumina fața. Noi, care știam ce i s-a 
întâmplat, îl înțelegeam. A continuat 
să își facă datoria cu prisosință.

A primit ca răsplată pentru toată 
munca sa multe ordine și medalii ale 
statului român. A făcut parte din – și 
chiar a condus – multe comisii na-
ționale și internaționale, la care Ro-
mânia a fost membru fondator sau 
asociat. Cea mai mare satisfacție a 
avut-o însă atunci când a fost apreci-
at pe merit de către gorjenii lui pen-
tru tot ceea ce a făcut pentru ei. 

Se poate spune, pe drept cu-
vânt, că după cei doi mari condu-
cători ai Ministerului Energiei Elec-
trice, Nicolae Gheorghiu și Adrian 
Georgescu, demni reprezentanți ai 
generației anterioare nouă, am avut 
satisfacția de a-l avea pe Dumitru 
Popescu, cu nimic mai prejos decât 
cei doi mari înaintași ai lui. 

Regret foarte mult dispariția 
celui care a fost Dumitru Popescu. 
Mă întreb cât timp are să mai trea-
că până când sectorul românesc al 
energiei va mai avea un conducător 
de talia lui. 

Dr. ing. Ovidiu Mustață

IN MEMORIAM
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