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Multora li se va părea tare pre-
tențios acest titlu pentru că noi nu 
știm nici măcar ce ni se va întâmpla 
peste o săptămână, o lună sau un 
an, iar eu vreau să scriu pentru vi-
itor, ba mai mult, să transmit și un 
mesaj în acest sens.

Ce se întâmplă cu noi, cu țara 
noastră, cu viitorul ei, al nostru și, mai 
ales, al copiilor noștri? Sunt întrebări 
la care din ce în ce mai mulți socio-
logi, economiști, analiști de tot felul și 
specialiști în comunicare încearcă să 
răspundă, fi ecare în felul său.

Pentru că și pe mine mă preo-
cupă aceste întrebări, ca pe orice 
om căruia îi pasă de țara lui, mă 
hazardez să emit câteva păreri. 

Una dintre acestea este ace-
ea că o mare parte dintre locuitorii 
acestei magnifi ce țări sunt departe 
de ceea ce ar trebui să le ofere de-
ceniul în care trăim și, ca atare, nu 
sunt adaptați în totalitate la moder-
nitatea acestuia. De ce? Pentru că 
zonele rurale sunt din ce în ce mai 
depopulate din motive cunoscute 
deja. Pentru că multe dintre satele 

sau cătunele foarte îndepărtate 
ori cele izolate în vârf de munte 
sunt sărace, lipsite de minimul 
confort oferit de racordarea la re-
țeaua electrică, existența rețelelor 
de canalizare ori de telecomuni-
cații, a unei infrastructuri rutiere 
cât de cât acceptabile, a școlilor 
sau a spitalelor decente și, mai 
ales, sunt lipsite de empatia oa-
menilor și a factorilor responsa-
bili ai zonei. Pentru că unii dintre 
orășeni sunt încă adânc ancorați 
în anacronism, lipsindu-le acea 
cultură urbană care să le permită 
cunoașterea propriei identități va-
lorice și a valorilor reale ale urbei 
în care trăiesc, imboldul și moti-
vația muncii, încurajarea gândirii 
libere, toleranța în multe privin-
țe. Pentru că sunt uneori frustrați 
de lipsa unei selecții profesionale 
bazate pe merite reale, ceea ce îi 
demotivează total și îi îndreaptă 
spre alte țări în care să-și practi-
ce meseria aleasă. Ca să nu mai 
spun că, toți vorbim de schimbare, 
foarte mulți spun „schimbarea în-
cepe cu tine“, dar, din cauza unor 
tare îndelung încetățenite, foarte 
puțini își doresc schimbarea rea-
lă și profundă de care avem atâta 
nevoie.

O altă părere este aceea că la 
nivel înalt noi nu avem încă acele 
elite inteligente, patriote și dez-
interesate material, care ne sunt 
atât de necesare și care ar putea 
avea un rol hotărâtor în luarea de 
decizii benefi ce pentru oameni și 
pentru țară.

Desigur, ar mai fi  încă multe de 
spus, dar mă opresc aici și revin la 
titlul editorialului.

Care ar fi , așadar, mesajul pen-
tru viitor? 

Desigur și pe mine, dar mai ales 
pe cei tineri ne preocupă să înțe-
legem viitorul și modul în care noi 
am putea contribui în a ni-l face mai 
bun și mai prietenos. În acest sens 
am avut multe discuții cu oameni de 
valoare din diverse domenii de acti-
vitate și cu unii dintre cei mai inteli-
genți tineri care fac cinste generați-
ei lor. Cu toții am ajuns la concluzia 
că ne dorim o țară frumoasă, boga-
tă, dinamică, deschisă la dialog, dis-
ponibilă la schimbare și adaptabilă 
noilor tendințe de dezvoltare. Cu în-
deplinirea unor condiții însă.

Una dintre principalele condiții 
este educația, adică, dezvoltarea 
unui sistem educațional modern și 
adaptat viitorului. Suntem acum 
martorii unor provocări sociale, eco-
nomice și de mediu fără precedent, 
datorate acelerării globalizării și a 
ritmului rapid de dezvoltare al noilor 
tehnologii. De aceea, viitorul este 
destul de greu de anticipat. Și, cu 
toate acesta, trebuie să fi m deschiși 
și pregătiți să-l înfruntăm. Acum, 
cât nu e prea târziu! Copiii și stu-
denții de astăzi trebuie să fi e edu-
cați pentru meseriile și tehnologiile 
viitorului care nu au fost încă create 
și tot ei vor trebui să rezolve proble-
me care poate nici măcar nu sunt 
încă anticipate. Prin urmare, ar fi  
necesar un sistem de cunoștințe, 
abilități, atitudini și valori care să 
le dezvolte curiozitatea, imaginația, 
creativitatea și pe care să le poată 
apoi aplica în domeniile de activitate 
alese. Nu sunt specialist în materie, 
dar poate ar trebui dezvoltat un sis-
tem interdisciplinar de abordare al 
educației de azi pentru a face față 
provocărilor de mâine. Poate ar tre-
bui lăsate deoparte orgoliile inutile 
și sprijinirea dezvoltării unei cola-
borări interinstituționale coerente 
între decidenții din diverse domenii 
de activitate, experți academici, re-
țele interșcolare, profesori, lideri de 
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opinie educaționali, elevi, studenți 
și parteneri sociali. În cadrul acestei 
colaborări s-ar putea face un schimb 
util de idei și s-ar putea aborda cele 
mai bune practici din teorie și din 
practică, ceea ce ar putea contribui 
la un nou și benefi c ecosistem de 
învățare. 

O altă condiție necesară pentru 
un viitor mai bun ar fi  comunicarea, 
adică realizarea, tot pe baze inter- 
instituționale, împreună cu 
experții în comunicare, a 
unor campanii comunica-
ționale pentru acceptarea 
unui nou comportament 
adaptat prezentului și vii-
torului. În felul acesta s-ar 
putea promova mai bine 
valorile modernității, adi-
că meritele profesionale și 
umane, interesul pentru 
binele societății, cultura di-
alogului, voluntariatul, pro-
fesionalismul și multicultu-
ralismul.

Din punct de vedere 
energetic, unele dintre me-
sajele relevante pentru vii-
tor au fost cel mai bine evi-
dențiate în cadrul sesiunilor 
științifi ce ale FOREN 2018, 
organizat de CNR – CME, 
printre care și cele care 
subliniază că: inovarea și 
tehnologiile emergente vor 
juca un rol crucial în viitor; 
sistemul energetic româ-
nesc trebuie să se adap-
teze la era digitalizării, astfel încât 
să obținem maximum de efect cu 
minimum de efort; cercetarea și 
inovarea tehnologiilor energetice, 
precum și a mecanismelor de fi nan-
țare trebuie să aibă o pondere ridi-
cată în vederea creșterii securității 
sistemului și a reducerii emisiilor 
gazelor cu efect de seră; companii-
le energetice românești ar trebui să 
aloce anual mai multe fonduri pen-

tru dezvoltarea cercetării românești 
care cunoaște cel mai bine condițiile 
specifi ce României din punctul de 
vedere al mediului, datelor de relief, 
nivelului de dezvoltare și, mai ales, 
al zonelor de interes.

Însă, când vorbim despre vi-
itor, poate vectorul cel mai impor-
tant este leadership-ul de țară, care 
poate la noi există în mintea unora, 
dar de fapt lipsește cu desăvârșire. 

Din păcate, în opinia mea, României 
îi lipsește acel conducător vertical și 
cu viziune care să aibă știința, ta-
lentul și carisma să se apropie de 
popor și de țara sa, să iubească oa-
menii, să-i unească și să le insufl e 
încredere. Un conducător care să 
poată orienta dezvoltarea țării spre 
un nivel superior și să gândească 
obiective atât de inspiraționale și de 
motivante încât oamenii să doreas-

că să facă performanță în țara lor, 
nu prin alte orașe din străinătate. 
Mai pe scurt, România are nevoie și 
astăzi, și va avea nevoie și pe viitor, 
de conducători care să o iubească și 
să o prețuiască.

Și, pentru că vorbim de viitor, voi 
reda mai jos răspunsul pe care Mihai 
Toader-Pasti, președintele comitetu-
lui de conducere al FEL Romania din 
cadrul CNR – CME, l-a dat la între-

barea „Care este mesajul tău pentru 
următorii 100 de ani“?

„Mi-aș dori ca în următorii 100 
de ani să reușim să-i ascultăm și pe 
cei cu care nu suntem de acord, ca 
fi ecare să pună umărul la crearea 
unei societăți mai bune, să poluăm 
mai puțin și să avem mai mare grijă 
de mediul în care trăim, să respec-
tăm tehnologia și s-o folosim cu res-
ponsabilitate“. 

EditorialEditorial
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Pe linia angajamentului cole-
giului redacțional al Mesagerului 
Energetic de a semnala, prezenta 
și comenta tendințele cele mai in-
teresante ale transformării sectoru-
lui energetic global, se prezintă, în 
continuare, un articol pe care îl con-
siderăm interesant și care dezbate, 
în mod special, subiectul digitalizării, 
progresele și implicațiile folosirii teh-
nologiei blockchain în energie, acum 

și în viitor. Deși la nivelul majorității 
companiilor, valoarea acestei tehno-
logii este, deocamdată, considerată 
mai ales potențială și mai puțin rea-
lă, se constată că drumul ei este ne-
tezit de posibilitatea înlăturării prin-
cipalelor obstacole încă existente. 

Autorii scot în evidență o serie 
de semnale care arată că tehnologia 
blockchain este pe cale să se matu-
rizeze. Dintre acestea se evidențiază 
următoarele: aplicația IBM rulată pe 
platforma Hyperledger Fabric, care a 
atins 3500 tranzacții/s, cadrul stan-
dard al platformei open source pe 
care lucrează consorțiul Enterprise 
Etherem Blockchain, faptul că, în ul-
timii 2 ani, vânzători majori de teh-

nologie (inclusiv 5 din cele mai mari 
companii cu servicii de cloud) au 
introdus servicii blockchain, schim-
bările legislative din SUA și Europa, 
care permit folosirea tehnologiei, și 
constatarea că numărul de conso-
rții blockchain din diverse industrii 
a crescut de la 28 (în 2017) la mai 
mult de 60 (în 2018).

Tehnologia în cauză are potenți-
alul de a îmbunătăți efi ciența, de a 

reduce costurile și de a crește venitu-
rile prin crearea de noi produse, ser-
vicii și modele de business, ceea ce 
a făcut ca multe companii să inves-
tească timp și bani în diverse proiecte 
pilot. Cu toate acestea, problemele 
încă nerezolvate țin alte întreprinderi 
departe de această tehnologie (doar 
9% dintre directorii generali intervie-
vați au declarat că fi e au implementat 
tehnologia blockchain, fi e au planifi -
cat s-o implementeze.  Dintre moti-
vele întârzierii în aplicare se invocă: 
a) ca mijloc de procesare a tranzac-
țiilor, sistemele bazate pe blockchain 
sunt relativ lente; b) lipsa standar-
delor și operabilității între diferitele 
platforme blockchain reprezintă un 

impediment major; c) îngrijorările 
legate de cadrul legislativ și de re-
glementare privind intimitatea/con-
fi dențialitatea datelor, proprietatea 
intelectuală, contractele și alegerea 
jurisdicției; d) complexitatea tehni-
că, ce limitează fezabilitatea de im-
plementare a sistemelor distribuite.

Față de toate acestea, articolul 
identifi că 5 domenii care ajută la 
depășirea acestor bariere. Cei cinci 

vectori de progres se adresea-
ză atât factorilor tehnologici, cât 
și celor de care se referă la lărgi-
rea aplicabilității și dinamica lor 
poate duce la extinderea în masă 
a utilizării tehnologiei blokchain:

1. Creșterea vitezei și a per-
formanței.  Una din cauzele tran-
zacțiilor relativ lente (3 – 7 tran-
zacții/s în cazul bitcoin, respectiv 
15 tranzacții/s la Ethereum) este, 
– în special – datorată mecanis-
melor de consens agreate. Noi-
le mecanisme de consens promit 
performanțe semnifi cativ supe-
rioare. Ele realizează acest lucru 
prin proiectări care reduc sau eli-
mină mining-ul intensiv din punct 
de vedere al timpului și al energiei 

și reduc numărul de noduri care tre-
buie să valideze o tranzacție pentru a 
fi  considerată fi nală.

2. Extinderea standardizării 
și a interoperativității. Lipsa stan-
dardelor comune permite libertate 
dezvoltatorilor, dar dă bătăi de cap 
departamentelor IT pentru că plat-
formele nu pot comunica între ele 
fără „traducere“. Conform studiului 
Deloitte, depozitarul cloud GitHub 
prezintă mai mult de 6500 proiec-
te blockchain care folosesc diverse 
platforme cu limbaje, protocoale, 
mecanisme de consens și măsuri de 
confi dențialitate multiple. De ace-
ea, standardizarea ar putea ajuta 
companiile în dezvoltarea aplica-

Politici energeticePolitici energetice

*) Articol apărut în Deloitte Insights, autori: David Schartsky, Amanpreet Arora și Aniket Dongre

„BLOCKCHAIN-UL ȘI CEI CINCI VECTORI 
DE PROGRES“*. SINTEZA DOCUMENTULUI 
ELABORAT DE DELOITTE
Prof. dr. ing. Virgil Mușătescu, consilier al CNR – CME
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țiilor, ar putea valida conceptele și 
ar răspândi soluțiile blockchain și 
le-ar face mai ușor de integrat în 
sistemele existente. Există, în acest 
sens, realizări, ca de exemplu, fon-
darea Enterprise Ethereum Allian-
ce (care avea 600 membri în iulie 
2018) în scopul creării 
unei versiuni standard de 
software blockchain pen-
tru afaceri sau Hyperled-
ger Foundation (membre 
250 organizații) instituită 
pentru realizarea unor 
tehnologii blockchain in-
ter-industrii. Similar, a 
fost înfi ințat și Descen-
tralized Identity Founda-
tion, un consorțiu format 
pentru a promova stan-
darde pentru sisteme de 
identitate. 

3. Reducerea com-
plexității și a costului.
Complexitatea și, implicit, costurile 
și legate de construirea și răspân-
direa soluțiilor blockchain sunt ob-
stacole semnifi cative în adoptarea 
acestor tehnologii. Apariția unor 
vânzători importanți (inclusiv Ama-
zon, IBM și Microsoft) de servicii de 
tehnologii blockchain în cloud are 
potențialul de a coborâ barierele 
existente în dezvoltarea și operarea 
rețelelor blockchain. 

4. Sprijinul cadrului de re-
glementare. Problemele de regle-
mentare reprezintă o altă barieră 
în adoptarea blockchain. Aceasta 

deoarece tehnologia introduce con-
cepte și metode cum ar fi  semnă-
turile criptografi ce și contractele 
smart care nu există în reglemen-
tările actuale. Dar acest lucru tinde 
să se schimbe. Numai anul trecut, 
17 state din SUA au adoptat pache-

te de legi legate de această tehno-
logie. Aceste legi acoperă domenii 
cum ar fi : recunoașterea semnătu-
rilor criptografi ce, defi nirea și folo-
sirea contractelor smart și folosi-
rea blockchain pentru înregistrarea 
afacerilor.  Simultan, documentul 
ofi cial  US Congress Joint Economic 
Report din 2018 susține tehnologia 
și solicită un cadru de reglementare 
„comun și coordonat“. Mai este încă 
mult de făcut, dar lucrurile merg în 
această direcție.  

5. Multiplicarea consorțiilor.
Fiind o tehnologie care facilitează 

tranzacțiile în cadrul unei rețele, 
valoarea acestei rețele crește odată 
cu numărul de utilizatori. Consorțiile 
blockchain sunt grupuri de compa-
nii care colaborează în avans pentru 
obiective comune privind tehnolo-
gia, acestea incluzând defi nirea ca-

zurilor de utiliza-
re, dezvoltarea de 
infrastructură și 
aplicații, precum 
și operarea unei 
rețele blockchain. 
Unele consorții fac 
educație, conduc 
cercetare în do-
meniu sau asigură 
consultanță mem-
brilor lor. Lucruri-
le sunt în curs de 
dezvoltare, obser-
vându-se o parti-
cipare crescândă a 
companiilor, furni-

zorilor de tehnologii, reglementato-
rilor și guvernelor, ceea ce este un 
factor de progres. 

În concluzie,  cei cinci vectori de 
progres analizați în cadrul articolului 
arată o tendință clară de dezvoltare 
a tehnologiei. Companiile trebuie să 
urmărească acestă dezvoltare actu-
ală și viitoare și să utilizeze avanta-
jele tehnologiei cât mai curând posi-
bil dacă ea le aduce benefi cii reale, 
dar să fi e atenți și conștienți de mo-
mentul în care ea depășește punctul 
critic de echilibru a costurilor cu be-
nefi ciile (breakeven point). 

Politici energeticePolitici energetice



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVII, Nr. 198, ianuarie 20196

More than half of the world’s en-
ergy will come from petrol and natu-
ral gas in the year 2040, according to 
the 2018 BP Energy Outlook report.

The report focusing on future 
energy trends was discussed at the 
3rd World Energy Talks, organised by 
the Turkish member committee of 
the World Energy Council and BP at 
Ankara Sheraton Hotel, 
with a strong focus on 
the global energy con-
sumption by 2040.

Insightful discus-
sions at the Sheraton 
Hotel took place with 
Alparslan Bayraktar, 
Deputy Minister of 
Energy and Natural 
Resources and Presi-
dent of World Energy 
Council Turkey, Ab-
dullah Tancan, Depu-
ty Minister of Energy 
and Natural Resourc-
es, Mustafa Yılmaz, 
EPDK President, Mick 
Stump, President of BP 
Turkey and Willia m Zim-
mern, BP Group Head 
Economist.

According to the BP Energy Out-
look 2018 report, presented by Wil-
liam Zimmern, BP Group Head Econ-
omist, electricity constitutes 70% of 
the energy demand increase. The 
report measures the penetration of 
electricity into the transportation 
sector by taking into consideration 
both the number of electric vehicles 
(EVs) and the utilisation rate of each 
vehicle. As claimed by the Evolving 
Transition Scenario, the EV’s share 
in the global automobile market will 
reach 15% by 2040.

Alparslan Bayraktar, Pres-
ident Of the Turkish member 
committee, commented: “An 
integrated, comprehensive ap-

proach is essential to the energy 
sector.”

Mr Bayraktar emphasised the 
importance of medium- and long-
term planning, as well as of an in-
tegrated and comprehensive ap-
proach in the energy sector.

He said: “Essential elements 
of success in energy policies are 

continuity, defi nitiveness, and 
predictability in political aims. 
I would like to state that the 
vision we have created under 
the National Energy and Min-
eral Policy of the last term will 
continue as powerfully in the 
new term. Fifteen years ago, 
Turkey took a critical decision 
to liberalise its energy markets 
and successfully completed the 
transformation. While planning 
and an integrated approach are 
paramount for our private sec-
tor stakeholders, the govern-
ment must provide the fl exibility 
required by the changes needed 
by the market.”

Renewable energy, which is ex-
pected to grow over 400% and to 
amount to more than 50% of the 
total energy production increase, 
is another conspicuous subject in 
the scenario. Even though electric-
ity is one of the energy types that 
will show a substantial increase, the 
experts expect that petrol and natu-

ral gas will continue to 
constitute more than 
half of the world en-
ergy.

According to the 
transformation sce-
nario in progress, car-
bon emission levels 
will show a 10% in-
crease until 2040 due 
to the increased de-
mand and consump-
tion of energy. BP En-
ergy Outlook 2018 re-
port also investigates 
another scenario of 
“Faster Transforma-
tion” where the car-
bon emission levels 
decrease 50% by the 
year 2040.

Mick Stump, 
President of BP Turkey com-
mented: “The demand will con-
tinue to grow, and until 2040 
the global energy demand will 
increase by one-third.”

Turkey, as one of the fast-
est growing 20 economies of the 
world, is at the focal point of the 
world’s attention with its natural 
gas projects, one of the most im-
portant energy sources of the fu-
ture. Today, Turkey remains an en-
ergy country, with its Fuel Oil, Min-
eral Oil and Aviation operations on 
a global scale and big energy pro-
jects such as TANAP (Trans Anato-
lian Natural Gas Pipeline) and BTC 
(Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline). 

*) Preluare din www.worldenergy.org

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

GLOBAL ENERGY CONSUMPTION TO 2040*



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVII, Nr. 198, ianuarie 2019 7

“The 21st century will be the Era 
of Electricity” is how Mr Masumoto, 
Chairman of the Japanese Ener-
gy Association (JEA) / member 
committee of the World Energy 
Council, wrapped up the symposi-
um on the Energy Transition and the 
Pathway towards Utility 3, adding, 
“Securing a stable electricity supply 
will become a big social responsibility.”

The symposium held at Keidan-
ren Hall in Tokyo, 5 September, in-
cluded fi ve experts who delivered 
presentations in a panel discussion 
on the subject.

In a session entitled ‘Utilities 
Future (2050), Prospect Based 
on Utility 3’, Dr Hiroshi Okamo-
to, Vice President, Tokyo Electric 
Power Grid Co. Ltd added Depop-
ulation and Deregulation to the 
World Energy Council’s three main 
drivers of the energy transition: 
Decarbonisation, Decentrali-sa-
tion and Digitisation. 

Dr Okamoto also stated that 
services provided by utilities will 
change from a ‘thing’(electricity) to 
a ‘service’(experience by electricity 
usage).  Electric power systems and 
transportation systems (EVs) will be 
integrated, with infrastructure from 
other utility services such as tele-
communications, water supply and 
gas also being integrated.

Mr. Hidenori Maeda, VP of 
Chubu Electric Power Co., in his 
session ‘Future Challenges for the 
Utility as an Infrastructure Indus-
try’, stressed the importance of 
securing business continuity under 
the current situation where wheel-
ing tariff  income has started de-
creasing due to electricity demand 
decrease. He stated securing the 
necessary skills to cope with age-
ing facility management, increasing 
business productivity utilising inno-
vative technologies, new alliances 
to share smart meters and the need 
for improvements in current work-
ing conditions as key risk and issues 
for mitigation.

Ageing infrastructure and re-

newable penetration are important 
concerns according to Mr. Kazuaki 
Takaichi, Director, Transmission 
& Distribution Company, Kansai 
Electric Power Company, in a 
session titled ‘Digitalisation in the 
Distribution Sector’.

Mr Takaichi stated data is be-
coming increasingly important and 
is currently being utilised from smart 
meters, switch gears on poles, and 
high-precision methodological big 
data. He also reported the benefi ts 

of big data include streamlining of 
distribution facility enhancement by 
detailed estimation of loading level, 
visualisation of blackout area in real 
time, streamlining of equipment in-
spection and improved accuracy in 
PV output forecasting.

Mr. Atsushi Oda, Vice Pres-
ident and Executive Offi  cer, 
CEO, Power Business Unit, Hi-
tachi Ltd, spoke about how Indus-
try, Government and Academia can 
better collaborate to meet United 
Nation’s SDGs and the Japanese 
government’s Society 5 programme 
objectives during his talk on ‘Chal-
lenges Toward New Business Op-
portunities Through Game Changes 
in the Market’. Use cases described 
included: connected electric appli-

ances, robotics and an Internet of 
Things (IOT) platform called LUMA-
DA (illuminated data).

“We need to develop human 
resources with rich skills for dig-
ital technology, but we still need 
engineers who are familiar with 
traditional electric power system 
engineering” is what Dr Akihiko 
Yokoyama, Professor, Graduate 
School of the University of the 
University of Tokyotold the au-
dience during the last session 

entitled ‘Future R&D Vision and 
Human Resource Development’. 
This is because renewable pene-
tration and market deregulation 
has made the power system more 
complex and diffi  cult to operate.

Dr Yokoyama introduced several 
initiatives at his university including 
an industry-academia collaboration 
called APET (Centre for Advanced 
Power & Enviro nment Technology), 
established in 2008 as a core centre 
for human resource development. He 
also described the 2050 vision and 
scenarios chosen from a 3-dimen-
sional matrix consisting of Genera-
tion, Transmission and Demand and a 
demand forecast based on the future 
global trend of electrifi cation and en-
ergy effi  ciency improvements. 

*) Preluare din www.worldenergy.org

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

THE ENERGY TRANSITION AND PATHWAY 
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Hydrogen as an energy carrier 
and feedstock has clearly gained 
momentum in the past year. I see 
at least three reasons for this. First, 
the huge decline in the cost of wind 
and solar energy in recent years has 
opened the prospect of large-scale 
production of green hydrogen. In 
countries where wind 
and solar energy can be 
produced at very low 
cost on well-endowed 
location – for instance 
in Argentina, Australia, 
Chile, Morocco, Oman, 
Saudi Arabia, or South 
Africa – serious pro-
jects and feasibility 
studies are underway 
to ship green hydrogen 
to demand centres.

If this turns into a 
reality, hydrogen could become a 
game-changer, the same way LNG 
linked previously disconnected re-
gional natural gas markets. In short, 
a nascent global hydrogen market is 
no longer unthinkable.

Second, there is fast-growing 
acknowledgment that we can’t de-
carbonize our energy system just by 
greening electrons. In industry and 
(heavy) transport, there is a huge 
need for greening molecules. Even 
when electrifi cation gains pace, as 
the projected by the International 
Energy Agency (IEA), it is often more 
effi  cient and cost-eff ective to achieve 
decarbonisation of industry and 
heavy transport through hydrogen. 

In the iron, steel and chemical 
industries, as well as in refi neries, 
green hydrogen can be used direct-

ly as a feedstock; for trucks 
and buses, hydrogen can of-
ten provide a better solution 
than electric vehicles. For this 
reason, a recent report by the 

International Renewable Energy 
Agency (IRENA) calls green hydro-
gen the “missing link” in the trans-
formation of the energy system. In 
addition, hydrogen is suitable for 
long-term (seasonal) storage of 
renewable electricity, for instance 
in salt caverns, and thus helps the 

fl exibility of the power system as 
well as balancing the grid.

The third reason for the growing 
momentum behind hydrogen is the 
insight that existing gas infrastruc-
ture can be used to transport hydro-
gen, with limited adjustments and 
costs (about 5% to 10% in prelimi-
nary Dutch gas industry estimates). 
Hydrogen can also be blended (up 
to 15-20%) in the gas grid in a 
transition phase. This signifi cantly 
enhances the potential of hydrogen.

The Hydrogen Council expects 
that hydrogen will cover at least 
18% of fi nal global energy demand 
in 2050. The Shell Sky Scenario pro-
jects this might be 10% in 2100 – 
including up to 25% of transport 
demand. In any case, much of the 
future development of hydrogen will 

depend not only on upscaling and 
technological development (e.g. in 
electrolysis) but also on energy poli-
cies in key regions across the world. 
The good news here is that the IEA 
has started working on a major hy-
drogen study for next year’s G20 
presidency of Japan – a leader in 
the hydrogen fi eld for quite some 
time. This will provide a very useful 
baseline for projections on the po-
tential contribution of hydrogen and 
a sound basis for evidence-based 

policy making at the glob-
al level. 

When it comes to pol-
icy, an important sign of 
the rising relevance of 
hydrogen is the remark-
able “Hydrogen Initiative” 
signed by most Europe-
an Union countries at the 
Informal Energy Council 
in Linz, last month. This 
document states how 
critical hydrogen may be 
in the EU’s pathway to 

decarbonise the economy.
But it also highlights the geo-

political dimension of hydrogen: a 
signifi cant deployment of hydrogen 
may well help to reduce the EU’s 
dependency on fossil fuel imports 
and thus boost energy security.  It 
seems likely that the EU will build 
on the new momentum to take hy-
drogen forward in R&D, innovation 
and deployment in the months and 
years to come. After having been so 
successful in advancing the green-
ing of electrons in Europe, it is now 
necessary to push the greening of 
molecules.

The Netherlands seeks to play 
a leading role in Europe here. The 
impressive rise of off -shore wind 
capacity on the North Sea and the 
Wadden Sea, in combination with 

*) Preluare din www.iea.org

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

HYDROGEN, THE MISSING LINK 
IN THE ENERGY TRANSITION*
Noé van Hulst, Chairman of the IEA Governing Board and Hydrogen Envoy 
for the Ministry of Economic Aff airs & Climate Policy, The Netherlands

Green hydrogen can be used in 
industry as a feedstock and can be 
a better solution than electric vehi-
cles for trucks and buses
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the country’s unique gas-infrastruc-
ture, off ers great opportunities for 
developing a hydrogen hub. A num-
ber of hydrogen pilot projects are 
already underway. But since the 
North-West European electricity 
and gas markets are already well 
integrated, we believe it would 
make perfect sense to accelerate 
the development of hydrogen in 
a framework of international co-
operation with our neighboring 
countries.        

With all the understandable 
enthusiasm about hydrogen in 
many quarters, we also need to 
be realistic and have a keen eye 
on the possible impediments 
and time-horizons involved. 
At this very moment in time, 
cost levels are too high and it 
seems rather unlikely that hy-
drogen will become a massive 
energy carrier before 2030. Many 
still remember how hydrogen was 
embraced in the beginning of this 
century as a silver bullet. Important 
market players made what turned 
out to be bad investment decisions 
on this basis and are understanda-
bly hesitant.

So, is this time diff erent? They key 
question for many  energy companies is 
how to develop a viable business case 
around green hydrogen. Do we need 
an interim phase with “blue” hydrogen 

(produced by gas with pre-combustion 
CCS or CCUS) to scale up and devel-
op the infrastructure before moving to 
large-scale green hydrogen? To what 
extent can higher CO2-prices, as we 
are now eying in the EU, help build 
these business cases? What is the role 
of standardisation and regulation?

These questions and many 
others are squarely on the table 
when it comes to hydrogen. There 
is a strong conviction in the Neth-
erlands that this time is different 

for hydrogen and that the time 
has come to face the challenge 
together with other countries. 
The IEA can play a critical role in 
providing fact-based analysis and 
supporting the design of cost-ef-
fective policies to develop sustain-
able hydrogen. 

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ
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Stimați membri, colegi și prieteni,

Aș vrea să vă prezint câteva din 
activitățile noastre din ultimele luni 
ale anului 2018 și să fac un rezumat 
al realizărilor. Cel mai important, aș 
vrea să profi t de această oportuni-
tate pentru a vă mulțumi personal 
pentru întreaga dumneavoastră im-
plicare, mult apreciată, și sprijinul 
acordat activităților 
Consiliului.

Pentru comuni-
tatea globală a lide-
rilor din domeniul 
energiei, 2018 a fost 
un alt an în care eveni-
mentele s-au succedat 
rapid, accentul fi ind 
pus pe marea tranziție 
energetică. În ceea ce 
privește climatul, tonul 
a fost dat de Preveni-
rea și controlul integrat 
al poluării, IPPC, care a cerut trece-
rea de la o țintă de 2 grade Celsius, 
la una de 1,5 grade Celsius, în con-
textul în care geopoliticile și politici-
le privind comerțul global, mai ten-
sionate, au fost împotriva acceleră-
rii progresului descendent. În ceea 
ce privește petrolul, am văzut din 
nou o creștere a volatilității, creată 
parțial de aceleași tensiuni amplifi -
cate din cadrul geopoliticilor. Toate 
acestea s-au produs după acordul 
dintre OPEC și Rusia, care a dus la o 
stabilitate relativă a prețurilor. 

Atenția sectorului energiei elec-
trice este împărțită între noile opor-
tunități care rezultă din electrifi ca-
re, creșterile de efi ciență datorate 
digitalizării rețelei și sistemului, 
presiunea inerentă încercărilor de a 
menține nivelul costurilor în contex-
tul unei infrastructuri îmbătrânite 
și concurența care rezultă din lupta 
pentru clienți a noilor operatori din 
piață. Noile modele de afaceri intro-
duse de platforme și tehnologia blo-
ckchain aprind imaginația liderilor 
din domeniul energetic, în timp ce 
prețurile pentru panourile fotovol-
taice și stocarea electricității conti-
nuă să scadă – sub 3 cenți/kWh în 

proiectele de avangardă din Mexic și 
Arabia Saudită, iar ambițiile legate 
de e-mobilitate continuă să crească. 
Agenda accesului la energie este în 
continuă schimbare, în fi ecare an, 
alte 50 de milioane de persoane 
obținând accesul, grație diferitelor 
eforturi de electrifi care.

Între timp, viziunea Japoniei 
legată de hidrogenul lichid acțio-

nează ca un 
catalizator și 
diverse țări, 
de la Australia, 
Noua Zeelandă 
și Germania la 
Arabia Saudită 
încep să explo-
reze propriile 
oportunități din 
acest domeniu. 
La summitul 
nostru din Mi-
lano s-a cerut 

încetarea „războiului rece dintre 
electron și moleculă“ la decarbo-
nizarea viitorului energiei. În ceea 
ce privește reziliența, incendiile de 
păduri din Australia și California, în-
ghețul din Canada sau uraganele și 
inundațiile din multe părți ale lumii 
ilustrează din nou necesitatea de a 
perfecționa cerințele de reziliență.

Pentru Consiliu, a fost un an 
intens și productiv. Am continuat 
extinderea rețelei noastre globale, 
am fi nalizat analiza strategiei noas-
tre majore și am implementat cu 
succes noua structură a organizați-
ei noastre. Sunt încântat să am la 
Londra o echipă diversă, internațio-
nală, de oameni bine pregătiți care 
contribuie cu talentul și implicarea 
acestora la îndeplinirea misiunii 
noastre. În 2019, dorim ca activită-
țile noastre să fi e și mai coerente și 
să aibă un impact și mai mare, pla-
sând Consiliul Mondial al Energiei în 
centrul tranziției energetice.

Aș dori să mulțumesc tuturor 
membrilor noștri care au putut să 
participe la Săptămâna mondia-
lă a energiei 2018 de la Milano, 
din luna octombrie. Aș dori să adre-
sez mulțumiri speciale comitetului 

membru italian pentru găzduirea 
și organizarea unui astfel de eve-
niment de succes. Am avut peste 
350 de delegați din întreaga lume 
și reprezentarea a aproape 40 de 
comitete membre. De asemenea, 
am avut peste 60 de participanți la 
programul Future Energy Leaders 
(FEL), inclusiv câțiva din Italia, care 
a organizat un summit FEL electri-
zant în timpul săptămânii.

În timpul Săptămânii mondiale 
a energiei, am lansat 2018 Tri-
lemma Index Report (Raportul 
indicelui trilemei energetice pen-
tru 2018), cu sprijinul partenerului 
nostru de proiect, Oliver Wyman. 
De asemenea, am lansat al doilea 
număr din Blockchain Insights 
Brief and the Anthology of In-
terviews (Rezumatul informărilor 
despre tehnologia blockchain și an-
tologia interviurilor). Mii de mulțu-
miri partenerului nostru PwC pentru 
sponsorizare și colaborarea la stu-
diul în desfășurare privind tehno-
logia blockchain. De asemenea, la 
Milano am prezentat proiectul nou-
lui Manual de utilizare a setului 
de instrumente pentru tranziția 
energetică (Energy Transition To-
olkit Users Guide). Setul de instru-
mente este dezvoltat pentru comu-
nitatea noastră energetică globală 
și părțile interesate în sens mai 
larg pentru a îmbunătăți utilizarea 
instrumentelor noastre, a amplifi ca 
impactul misiunii noastre și a facili-
ta o tranziție energetică de succes.

În noiembrie 2018, în plus față 
de informările despre tehnologia 
blockchain, am organizat primul 
nostru Forum al inovației la Lon-
dra, care a fost găzduit de Shell. 
Forumul a explorat viabili-tatea și 
provocările tehnologiei blockchain
văzute prin ochiul creatorilor, or-
ganelor de regle-mentare și a celor 
afl ați între aceștia și s-a bucurat de 
participarea conducerii comite-te-
lor membre din Europa. Platforma 
„Forumului inovației“ a fost bine 
primită și ar putea să fi e folosită 
în regiunile dumneavoastră pentru 
a implica părțile interesate, a re-

Din activitatea CMEDin activitatea CME

MESAJUL PENTRU CONSILIUL MONDIAL
AL ENERGIEI LA SFÂRȘITUL ANULUI 2018
Dr Christoph Frei, secretarul general al Consiliului Mondial al Energiei
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Din activitatea CMEDin activitatea CME

cruta noi membri și a mări rețea-
ua noastră globală. Echipa noastră, 
Insights Innovation, lucrează acum 
la teme noi, printre care Quality Ac-
cess (accesul de calitate), Power-
to-X (transformarea energiei verzi 
în combustibili sau substanțe chi-
mice), Storage Pathways (căi de 
stocare) și New Hydrogen Economy
(noua economie a hidrogenului).

La întâlnirea ministerială privind 
energia curată din aprilie, am lansat
2018 Issues Monitor Brief (Re-
zumatul monitorizării problemelor) 
care evidențiază principalele aspec-
te critice și incertitudinile legate de 
tranziția energiei. De asemenea, am 
lansat o nouă aplicație online in-
teractivă de monitorizare a pro-
blemelor, dezvoltată împreună cu 
sponsorul nostru de proiect, ARUP, 
și care a avut peste douăzeci de mii 
de vizitatori unici. Aș dori să mulțu-
mesc tuturor membrilor pentru nive-
lul foarte ridicat al participării la 
pregătirea anchetei Issues Mo-
nitor de anul următor. Suntem 
pe drumul cel bun, cu un număr 
impresionant de 2200 de chesti-
onare completate primite!

Mulțumirile mele specia-
le pentru comitetul membru 
din Argentina, CACME, care a 
făcut o treabă minunată or-
ganizând summitul World 
Energy Leaders’ din San Car-
los de Bariloche, în iunie. Am 
avut privilegiul ca la discuțiile 
noastre să participe miniștri 
din șase țări de pe continen-
tul american – Argentina, Canada, 
Chile, Mexic, Paraguay și Uruguay 
– precum și un număr semnifi cativ 
de reprezentanți ai organizațiilor 
din întreaga lume.

Am fost încântat și mulțumit să 
văd raportul privind P2X/hidrogenul 
realizat de comitetul membru ger-
man, în colaborare cu Frontier Eco-
nomics. Hidrogenul a fost identifi cat 
drept o oportunitate enormă pentru 
Australia unde am avut prima mea 
vizită de o săptămână în octombrie 
când m-am întâlnit cu miniștrii și 
cu reprezentanți de marcă ai lumii 
de afaceri pentru a discuta proble-
me critice care au un impact asupra 
sectorului energiei. Raportul a fost 
primit cu un interes crescut nu nu-
mai în Australia, dar și în Japonia, 
Noua Zeelandă, Germania, Regatul 
Unit și alte țări, în legătură cu dez-

voltarea economiei bazate pe hidro-
gen. Sprijinim în mod activ și apre-
ciem noile studii de caz și proiecte în 
contextul inovației energiei.

Sunt încântat de succesul 
și creșterea parteneriatului 
nostru cu dena, Agenția pentru 
Energie din Germania, cu care 
colaborăm pentru platforma de 
inovații „Start-up Transition 100 
Awards” (SET-100). Implicăm 
în mod activ guverne din întreaga 
lume și am bucuria să urez bun ve-
nit Suediei, cel mai nou partener 
al nostru. Este clar, energia ocupă 
un loc important în agenda tuturor 
țărilor. Le mulțumesc tuturor co-
mitetelor membre care au povestit 
despre Premiile Start-up Energy 
Transition 2018 în comunitățile 
acestora. Răspunsul a fost într-ade-
văr fantastic, cu peste 400 de can-
didați și câteva proiecte și propuneri 
de afaceri excelente reprezentând 

toate aspectele lumii inovației ener-
getice. Colegii de la FEL și comite-
tele membre au oferit un ajutor ex-
trem de valoros în dezvoltarea listei 
cu primele 100 de candidaturi, cu 
sprijinul dumneavoastră și al juriu-
lui. Am lansat SET100 2019 în tim-
pul Săptămânii mondiale a energiei 
de la Milano. Termenul limită pentru 
depunerea candidaturilor este 31 
ianuarie 2019. Vă încurajez să 
continuați să sprijiniți acest proiect 
fascinant și să ajutați la generarea 
unui răspuns crescut prin nomina-
lizarea participanților din regiunile 
dumneavoastră.

În anul 2018 am pregătit mai mul-
te scenarii noi, plănuind seminarii 
cu un element surpriză, pentru Eu-
ropa și Orientul Mijlociu. Seminarul 
din Abu-Dhabi a avut loc în perioada 
30 – 31 octombrie și a fost găzduit de 

comitetul membru din EAU, cu spri-
jinul generos al Ministerului Energiei 
și Industriei din EAU. Peste 40 de ex-
perți din țările Consiliului de Coopera-
re al Golfului s-au reunit pentru a face 
schimb de experiențe strategice. Au 
fost dezvoltate trei scenarii regionale 
aliniate la cadrul de scenarii globale 
de probabilitate a consiliului – Sim-
fonia neterminată, Hard Rock și Jazz 
modern. Aș dori să mulțumesc par-
tenerilor noștri de proiect, Accenture 
Strategy și PSI, pentru colaborarea 
continuă și angajamentul față de ac-
tivitatea legată de scenariile noastre.

În parteneriat și în strânsă cola-
borare cu comitetul de organizare a 
congresului, facem progrese în ceea 
ce privește pregătirea Congresu-
lui mondial al energiei 2019 din 
Abu Dhabi. Până în prezent, au 
confi rmat participarea peste 100 
de vorbitori de nivel înalt, inclu-
siv miniștri ai energiei, directori 

generali ai companiilor de vârf 
și șefi  ai organizațiilor internați-
onale din peste 35 de țări. Pro-
gramul de patru zile este dezvoltat 
pentru a refl ecta dinamica tranziției 
și climatul geopolitic pe care îl trăim, 
incluzând sesiuni despre ecosiste-
mul inovației, tehnologia blockcha-
in și rolul în creștere al hidrogenu-
lui. Salutăm aportul și colaborarea 
dumneavoastră continue.

Transformarea noastră digitală 
continuă și am făcut progrese im-
portante cu aprobarea planului de 
18 luni pentru platformele digi-
tale, lansarea noului pilot pentru 
instrumente de colaborare și 
comunicare, o creștere semnifi -
cativă a angajării în platformele 
sociale și a acoperirii media și 
inițierea unei noi platforme CRM, 
punând astfel publicul, membrii, 
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părțile interesate și datele în centrul 
organizației noastre.

De asemenea, aș dori să sa-
lut două noi evenimente. În pri-
mul rând, la biroul nostru din Lon-
dra ni s-au alăturat persoane deta-
șate de comitetele noastre membre 
din Mexic și Liban care se vor im-
plica alături de noi în dezvoltarea 
activității Insights, ceea ce se va 
dovedi a fi  oportunitate extrem de 

valoroasă care să ne ajute să con-
solidăm învățarea comună alături 
de comitetele membre. În al doilea 
rând, în vara acestui an am semnat 
un memorandum de înțelegere cu 
COMESA ( Piața comună a Africii de 
Est și de Sud) pentru a consolida 
activitatea, a impulsiona integrarea 
energetică regională și a îmbunătăți 
accesul durabil la energie în cele 21 
de state COMESA.

În încheiere, aș dori să mulțu-
mesc tuturor celor care au continuat 
să contribuie la și să ne sprijine în 
această activitate importantă. Aș-
tept cu nerăbdare implicarea dum-
neavoastră în anul 2019.

Vă doresc un an nou 2019 fericit!

Din activitatea CMEDin activitatea CME

Cu ocazia Săptămânii Mondiale 
a Energiei, eveniment care a avut 
loc la Milano în octombrie 2018, una 
dintre zile a fost dedicată Summi-
tului Tranziției în Energie. În acest 
summit a fost dezbatută pe larg 
problematica evoluției sectorului 
energie din diverse zone ale lumii, 

factorii de infl uență și elementele 
care conduc aceste procese („Dri-
ver“) către societățile viitorului.

Au fost întocmite „Pictograme“ 
care au transpus într-un mod inova-
tiv conceptele și aspectele relevante 
rezultate din discuții. Figura alătura-
tă poate fi  încadrată în acest capitol.

Au fost dezbătute și subliniate 
câteva concepte, aspecte și evo-

luții relevante, după cum urmea-
ză:

Tendințele au fost identifi cate 
în: aspectele de reglementare, de 
cercetare-inovare și în dezvoltarea 
de strategii pe termen lung.

Aspectele de Inovare pun pe 
primul plan cercetările din domeniul 

tehnologiilor de utilizare a hidroge-
nului și trebuie să ținem seama de 
infl uența legăturilor dintre Rusia și 
China, cu un rol foarte important.

Piața de energie se estimea-
ză că va avea o evoluție în creștere 
(după perioada de gol în care s-a 
găsit), ceea ce va permite crește-
rea atractivității pentru investitori. 
A fost subliniată apariția Prosume-

rilor care necesită dezvoltarea unei 
piețe noi.

Dizitalizarea va îmbunătăți efi -
ciența energetică și vom putea vorbi 
de digitalizare în cazul consumatorilor 
de energie. Se va trece la integrarea 
IT (Information Technology) în OT 
(Operation Technology – The har-

dware and software dedi-
cated to detecting or cau-
sing changes in physical 
processes through direct 
monitoring and/or control 
of physical devices).

În Dinamica orașe-
lor vehiculele electrice 
vor avea o evoluție în 
creștere și cu infl uență 
mare asupra mediului și 
oamenilor. Trebuie luată 
în considerare adapta-
rea infrastructurii elec-
trice, care să permită 
încărcarea bateriilor ve-
hiculelor. Stocarea ener-
giei este considerată im-
portantă și poate avea o 
infl uență majoră în dez-

voltarea infrastructurii orașelor.
Și, în fi nal, cu referire la întreg 

summitul, trebuie să facem apel la 
invitația: „Let’s think systemic!“ în 
evoluția tranziției în energie. Această 
abordare poate să ofere o soluție mai 
bună la obiectivul dorit: „Energia tre-
buie conectată cu viața reală!“ .

Decembrie 2018

CÂTEVA IDEI REZULTATE DIN LUCRĂRILE 
„ENERGY TRANSITION SUMMIT“, 
MILANO, 8 –11 OCTOMBRIE 2018
Prof. dr. ing. Ștefan Gheorghe, directorul general al CNR – CME
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În anul 2018 s-au împlinit 100 
de ani de la desăvârșirea statului 
național român, realizată prin unirea 
cu România a provinciilor românești 
afl ate temporar sub stăpânirea unor 
imperii străine. La început a fost uni-
rea Basarabiei cu România (27 mar-
tie 1918), mai apoi unirea Bucovinei 
(28 noiembrie 1918), iar în fi nal uni-
rea Transilvaniei, Banatului, Crișanei 
și a Maramureșului cu Țara Mamă, 
România (1 decembrie 1918). 

Unirea politică realizată în anul 
1918, a fost precedată de „unirea“ 
lingvistică și culturală (realizată timp 
de secole) și continuată de realiza-
rea unui cadru instituțional și a unei 
economii unitare la nivel național. 
Dezvoltarea industriei și, în parti-
cular, a sectorului energetic a jucat 
un rol esențial. În condiții politice si-
nuoase și adesea difi cile, specialiștii 
și-au dedicat capacitatea profesiona-
lă și puterea de muncă progresului 
industriei naționale și s-au constituit 
într-o adevarată familie. 

Cei 100 de ani de la MAREA 
UNIRE sunt un motiv de bilanțuri 
pentru toate sectoarele economiei 
românești. Industria este cel mai 
important sector și este considerat 
„motorul“ economiei, contribuind cu 
cca 25% la PIB-ul României.

Comitetul National Român 
al Consiliului Mondial al Energiei
(CNR – CME), Universitatea Poli-
tehnica din București (UPB), Minis-
terul Economiei și Asociația Ingi-
nerilor din România (AGIR) au or-
ganizat simpozionul științifi c aniver-
sar cu titlul „1918-2018: 100 DE ANI 
DE INDUSTRIE ÎN ROMÂNIA“ pentru 
a discuta despre provocările cu care 
s-a confruntat industria în ultimii 
100 de ani, despre greutățile, dar și 
despre realizările deosebite ale unor 
oameni – mari personalități sau sim-
pli specialiști, despre cum au înva-
țat, cum au greșit, cum au reușit, cui 
predau ștafeta; despre ce eforturi se 
fac în prezent, ce ar trebui făcut mai 
bine, despre tranziție și viitor.

Simpozionul s-a înscris în rândul 
manifestărilor prilejuite de împlini-
rea a 100 de ani de la MAREA UNI-
RE si s-a desfășurat în Amfi teatrul 
AN010 de la UPB, în zilele de mier-
curi 14 noiembrie și joi 15 noiem-
brie 2018.

Sesiunea de deschidere a fost 
onorată de prezența și de interven-
țiile dlui Dănuț Andrușcă, ministrul 
Economiei, a dlui Iulian Iancu, pre-
ședintele CNR – CME și președintele 
Comisiei de Industrie și Servicii a 
Camerei Deputaților, a dlui Mihnea 
Costoiu, rectorul Universității Po-
litehnica din București, a doamnei 
Ecaterina Andronescu, președintele 
Senatului Universității Politehnica
din București, a dlui Viorel Bădescu, 
academician, membru titular al Sec-
ției de Știinte Tehnice a Academiei 
Române, fi ind moderată de dl Ale-
xandru Cumpănașu, președintele 
Coaliției Naționale pentru Moderni-
zarea României. 

Dl ministru Dănuț Andrușcă 
a arătat că, în ultima sută de ani, 
România a evoluat de la o țară emi-
namente agrară la o țară cu o indus-
trie dezvoltată. În ultimii treizeci de 
ani s-au înregistrat la nivel național 
confuzii privind dezvoltarea indus-
triei în perioada de tranziție. Peste 
acestea s-au suprapus provocările 
legate de aderarea la UE. S-a creat 
un mediu care a favorizat apariția 
unor difi cultăți importante. Aceste 
difi cultăți au fost, în mare parte, de-
pășite și în prezent industria repre-
zintă un sector dinamic al economiei 
naționale.

Dl președinte Iulian Iancu a 
prezentat unele date privind începu-
turile dezvoltării sectorului energiei 
în țara noastră. Astfel, în anul 1857, 
totalul producției Țărilor Române a 
însumat 275 tone țiței brut, România 
fi ind cea dintâi țară în statistica mon-
dială a producției petroliere. În anul 
1909 a fost descoperit un depozit de 
gaz metan în zona Sărmășel, județul 
Mureș; în anul 1914 a fost fi nalizată 

conducta Sărmășel-Turda. Petrolul a 
fost elementul-cheie care a asigu-
rat creșterea economică a României 
din perioada interbelică. Producția 
de petrol a atins vârful în anul 1936, 
atunci când România era al cincilea 
exportator de petrol din lume. În pe-
rioada 1932 – 1936, exporturile de 
produse petroliere au devansat ex-
porturile de cereale și reprezentau 
40% din totalul exporturilor realizate 
de companiile din România. Dezvol-
tarea industriei s-a accentuat în pe-
rioada economiei centralizate astfel 
încât, în anul 1989, România era pe 
locul 10 în Europa din punct de vede-
re al dezvoltării industriale. Perioada 
de tranziție spre economia de piață 
a însemnat un declin semnifi cativ al 
ramurii și sunt necesare eforturi pen-
tru revigorarea sa. Trebuie ținut cont 
de faptul că suntem în cea de-a patra 
revoluție tehnico-științifi că, în care 
accentul se pune pe informatizare. 
Trebuie valorifi cat potențialul intern 
și dezvoltată capacitatea națională 
de cercetare/dezvoltare/inovare.

Dl rector Mihnea Costoiu a 
salutat participanții (având în vede-
re calitatea sa de gazdă a manifes-
tării); UPB a aniversat în 2018 nu 
numai 100 de ani de la Unire, ci și 
200 de ani de la primele cursuri de 
inginerie organizate la Școala Dom-
nească de la Sf. Sava. În timp, în-
vățământul tehnic superior a avut o 
contribuție importantă la dezvolta-
rea industriei naționale. Trebuie însă 
tras un semnal de alarmă privind 
exodul tinerilor ingineri. Au plecat 
din țară în ultimii ani cca 200.000 
ingineri și, în prezent, problema for-
ței de muncă este, foarte probabil, 
cea mai importantă problemă a Ro-
mâniei. Un fenomen care provoacă 
îngrijorare este creșterea ponderii 
fi nanțărilor destinate învățământu-
lui umanist. În alți termeni, se alocă 
tot mai multe fonduri pentru pre-
gătirea celor care vorbesc despre 
cum trebuie să se muncească și mai 
puține pentru pregătirea celor care 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC ANIVERSAR 
„1918 – 2018: 100 DE ANI DE INDUSTRIE 
ÎN ROMÂNIA”
Dr. ing. Vasile Rugină, consilier al CNR – CME 
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Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

vor munci efectiv. Fenomenul are 
dimensiuni internaționale. La o re-
centă conferință a rectorilor univer-
sităților tehnice din Europa s-a afi r-
mat că Europa nu mai este (deja) 
motorul tehnico-științifi c al lumii, 
nu va mai fi  nici formatorul lumii și 
poate deveni muzeul lumii.

Sunt necesare măsuri rapide și 
ferme pentru a preveni acest viitor.

Dna prof. Ecaterina Andro-
nescu a arătat că în urmă cu o sută 
de ani, când la nivel național se pre-
gătea Marea Unire, în cercuri (mult 
mai) restrânse se sărbătorea împli-
nirea a o sută de ani de la înfi ințarea 
Școlii de ingineri hotarnici organiza-
tă de Gheorghe Lazăr la mănăstirea 
Sf. Sava din București. Școala a fost 
desfi ințată în 1821, în contextul re-
voluției lui Tudor Vladimirescu, dar, 
în anul 1832, a fost reorganizată în 
Colegiul de la Sfântul Sava. La con-
ducerea școlii a fost numit Petrache 
Poenaru (cel care, în 1827, a inven-
tat și brevetat „condeiul portăreț“ 
– adică stiloul). Sub conducerea lui 
Gheorghe Duca, important reforma-
tor al instituției, la 1 aprilie 1881, 
instituția capătă o nouă structură, 
sub denumirea de „Școala Națională 
de Poduri și Șosele“. A început con-
strucția sediului din str. Polizu, care 
a fost inaugurat în 1886 de către 
regele Carol I. În perioada respecti-
vă, Școala avea 26 studenți, iar noul 
local a fost conceput pentru școlari-
zarea a 100 studenți. Evoluțiile ulte-
rioare au fost însă spectaculoase. În 
prezent, Universitatea Politehnica
din București are cca 30.000 stu-
denți, pregătind specialiști pentru 
toate domeniile industriei. Numărul 
candidaților este din ce în ce mai 
mare, iar nivelul lor de pregătire 
este tot mai ridicat. Învățământul 
este pregătit să sprijine dezvoltarea 
industriei naționale.

Dl academician Viorel Bădescu
a felicitat organizatorii pentru inițiati-
va organizării simpozionului; mani-
festarea alăturându-se altor acțiuni 
care, la o sută de ani de la făurirea 
României moderne, omagiază lupta și 
munca înaintașilor.

În continuare, organizatorii au 
prevăzut trei sesiuni de specialitate, 
desfășurate succesiv în același am-
fi teatru. Rolul de moderator la toate 
aceste sesiuni a fost asumat de că-
tre dl Gheorghe Olteanu, consilier al 
ministrului Economiei.

Sesiunea I a avut ca temă 
„Trecut și prezent în industria 
românească. Provocări și reali-
zări“. Distinse personalități ale lu-
mii tehnico-științifi ce din țară, cu 
merite incontestabile la dezvoltarea 
industriei românești în ultimele de-
cenii au avut prezentări de substan-
ță în care au evocat momente/etape 
de mare importanță din istoria in-
dustriei naționale. În ordinea în care 
au susținut prezentările, aceste per-
sonalități au fost:

−Florin Teodor TĂNĂSESCU, vi-
cepreședinte al ASTR, membru în 
Consiliul Director al AGIR;

− Iosif RUS, general av. (ret.), 
președinte al Asociației Române 
pentru Propaganda și Istoria Aero-
nauticii – ARPIA;

− Ioan AVRAM, fost ministru al 
industriei constructoare de mașini;

−Emanuel BABICI, fost director 
IMGB, fost ministru adjunct și se-
cretar de stat al industriei;

−Valeriu JINESCU, profesor uni-
versitar emerit, secretarul general 
al ASTR;

−Niculae Napoleon ANTONES-
CU, rector onorifi c al Universității 
Petrol-Gaze din Ploiești.

Sesiunea a II-a a fost intitu-
lată „ Povești de succes în indus-
trie“. „Povestitorii“ de la această 
secție au fost:

−Gheorghe DOBRA, director 
general al ALRO Slatina;

−George Dinu, șeful Serviciului 
Marketing al ROMAERO;

−Petru RUȘEȚ, director Divizie 
SIEMENS;

−Robert ZISU, directorul gene-
ral al ELECTROARGEȘ;

−Constantin OLIVOTTO, consili-
erul șef al INCAS;

−Dumitru CORDUNEANU, direc-
tor general al ELECTROMONTAJ;

−Aurica SERENY, președintele 
Asociației Producătorilor de Mobilă 
din România; 

−Viorel VASIU, membru în Con-
siliul de Supraveghere al CNTEE 
Transelectrica;

−Bogdan BADEA, directorul ge-
neral al HIDROELECTRICA;

−Teodor CHIRICA, președintele 
onorifi c al ROMATOM; 

−Sorin Mihai RADU, rectorul 
Universității din Petroșani;

−Bogdan HERA, șeful Biroului 
Marketing ROMARM;

−Leonard TRIFU, marketing 
manager al INCD Turbomotoare
COMOTI;

Sesiunea a III-a a avut 
tema: „Să privim dincolo de ori-
zont, spre economia bazată pe 
cunoaștere și avantaje competi-
tive” și a cuprins prezentările reali-
zate de:

− Ioan DUMITRACHE, profesor 
universitar emerit, UPB;

− Ilona COSTEA, prodecan al 
Facultății de Transporturi, UPB;

−Neculai BANEA, directorul ge-
neral al IAR S.A. Brașov;

−Cătălin NAE, director general 
al Institutului Național de Cerceta-
re-Dezvoltare Aerospațială (INCAS)

−Paul GHEORGHIESCU, fost di-
rector tehnic al Hidroelectrica.

În lucrările prezentate și în ca-
drul discuțiilor care au avut loc, au 
fost reliefate aspecte interesante și, 
multe dintre ele, mai puțin cunos-
cute din trecut, precum și probleme 
ale prezentului. O selecție a acesto-
ra (cu un caracter, evident, subiec-
tiv) va fi  prezentată în continuare. 

a) Procesul de industrializare 
în teritoriile care aveau 
să formeze, în 1918, 
România Mare a început 
încă din perioada anterioară
Având în vedere resursele na-

turale existente, industria petro-
lului s-a situat în avangardă. Anul 
1857 este considerat data ofi cială 
de naștere a industriei românești 
de petrol, deoarece în România 
(Principatele Unite) s-au înregis-
trat trei evenimente de excepție, în 
premieră mondială, și anume: pri-
ma țară din lume înregistrată ofi ci-
al în statisticile mondiale (The Sci-
ence of Petroleum) cu o producție 
de 275 tone țiței, prima rafi nărie 
din lume construită de frații Mehe-
dințeanu la Râfov (lângă Ploiești) 
și primul oraș din lume (București) 
iluminat public cu lămpi cu petrol 
lampant. După aprobarea primei 
Legi a Minelor – în 1885 –, s-au în-
fi ințat numeroase societăți cu capital 
românesc, străin sau mixt. A cres-
cut producția de țiței, ajungând la un 
record de 1 883 619 tone (în 1913) 
și o capacitate de rafi nare de 1 800 
000 tone (în 1916), România fi ind al 
șaselea producător mondial de țiței. 
În paralel, s-a dezvoltat fabricarea 
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în țară de utilaje și scule petroliere, 
piese de schimb etc.

Prima centrală electrică din țara 
noastră a fost pusă în funcțiune în 
septembrie 1882 și era amplasată 
pe locul actualei Biblioteci Centra-
le Universitare, pe Calea Victoriei. 
Centrala alimenta iluminatul exterior 
al Teatrului Național, Grădina Cișmi-
giu și Palatul Regal. Prima centrală 
hidroelectrică a fost cea de la Peleș 
(1884) și se afl ă în funcțiune și as-
tăzi, funcționând cu dotarea tehnică 
din anii 1926 – 1927. Până în anul 
1900, au fost realizate 19 centrale 
hidroelectrice, cu o putere instalată 
de 4115 kW. La acestea s-au adă-
ugat, în perioada 1901 – 1918, 35 
centrale hidroelectrice, cu o putere 
instalată de 19 740 kW.

b) Dezvoltarea industriei 
naționale este legată 
de contribuția creatoare 
a unor personalități 
marcante din viața 
științifi că și tehnică
În domeniul industriei petrolului, 

în anul 1906, dr. ing. Lazăr Edeleanu a 
elaborat „Procedeul de rafi nare a țițe-
iului cu bioxid de sulf lichid“, brevetat 
în România, SUA și Austro-Ungaria. 
Ing. Virgiliu Tacit brevetează în 1906 
„Prevenitorul de erupție“, invenție fo-
losită ulterior în multe țări producă-
toare de țiței etc. Dr. ing. I. Basgan a 
inventat „Metoda tubării sondelor prin 
coloană unică“ și, în 1934, „Forajul cu 
prăjini grele proporționale și forajul 
sonic“ etc.

Industria aeronautică a fost mar-
cată, la nivel mondial, de contribuția 
remarcabilă a unor inventatori ro-
mâni. Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henri 
Coandă și Gogu Constantinescu sunt 
nume binecunoscute, care au intrat 
în istoria științei. Acești creatori ro-
mâni au ales soluții tehnice proprii 
pentru aparatele lor de zbor, realizate 
înainte de Primul Război Mondial. Lis-
ta trebuie continuată cu numele unor 
mari inventatori în domeniul elicop-
terelor (Paul Cornu, Grigore Brișcu, 
George de Bothezat, Elie Carafoli). 
După cel de-Al Doilea Război Mondi-
al, o pleiadă de specialiști de renume 
(Radu Manicatide, Vladimir Novitchi, 
Iosif Silimon, Teodor Zamfi rescu etc) 
au avut contribuții importante la dez-
voltarea acestui domeniu.

Dimitrie Leonida este unul din 
marile nume ale științei și tehni-

cii românești. În perioada studiilor 
universitare efectuate la Charlot-
tenburg (lângă Berlin), în perioa-
da 1903 – 1908, concepe proiectul 
„Metropolitanului din București“, iar 
proiectul de diplomă a avut ca temă 
„Complexul hidrotehnic și hidroener-
getic al Bistriței, din regiunea Bicaz“. 
Întors în țară, a înfi ințat, în 1909, 
primul Muzeu Tehnic din România 
(actualul Muzeu Tehnic Prof. ing. 
Dimitrie Leonida, din parcul Carol). 
În ultimii ani de activitate (după cel 
de-Al Doilea Război Mondia) a parti-
cipat la elaborarea primului plan de 
electrifi care.

Prof. Dorin Pavel este conside-
rat „părintele hidroenergeticii româ-
nești“. În anul 1933 a publicat mo-
numentala monografi e „Plan general 
de amenajare a resurselor hidroe-
nergetice ale României“.

Dintre „clasicii în viață“, este 
obligatorie menționarea acad. Marius 
Peculea, remarcabil om de știință, 
dar și om de industrie, a cărui activi-
tate și creație este legată de produ-
cerea apei grele în România.

c) Dezvoltarea industriei 
naționale a fost posibilă 
datorită profesioniștilor 
la toate nivelurile necesare 
(nu doar ingineri, dar și 
muncitori, maiștri, tehnicieni)
Școala românească de speciali-

tate a contribuit la crearea acestui 
corp de profesioniști. Astfel, încă din 
1904, la Câmpina s-a înfi ințat Școa-
la de Maiștri pentru Foraj și Rafi na-
re. Dimitrie Leonida a înfi ințat, în 
1908, prima Școala de Electricieni 
și Mecanici, care a funcționat 45 de 
ani. Școlile de meserii înfi ințate în 
perioada industrializării au avut un 
rol important în epocă. S-a dezvoltat 
mult învațământul tehnic superior.

Reformele învățământului de 
după 1990 nu au avut coerența 
necesară. A fost exprimată opinia 
că trecerea la învațământul superi-
or de patru ani în domeniul tehnic 
(fi nalizat cu examenul de licență și 
cu obținerea Diplomei de inginer) a 
condus la scăderea nivelului de pre-
gătire a viitorilor ingineri. S-a sperat 
inițial că se va generaliza continua-
rea studiilor de patru ani cu etapa de 
masterat, de încă doi ani, ceea ce nu 
s-a întâmplat. A fost făcută propu-
nerea să se revină la durata de cinci 
ani pentru facultățile tehnice. Ca va-

riantă, se poate avea în vedere că, 
după cei patru ani care reprezintă 
durata actuală a studiilor de bază, să 
se acorde (doar) o diplomă de absol-
vire urmând ca examenul de licență 
și, respectiv, Diploma de inginer să 
poată fi  susținută/obținută după fi -
nalizarea etapei de masterat.

d) Un rol esențial 
în dezvoltarea industriei 
românești l-au avut 
institutele de studii, 
cercetare și proiectare 
înfi ințate în diferite ramuri
Unele institute au o vechime de 

peste 100 de ani. Astfel, Institutul 
Geologic al României a fost înfi ințat 
în 1906. Numărul acestora și im-
portanța lor au crescut, însă mult în 
contextul politicii de industrializare 
din perioada economiei centralizate.

În industria petrolului au fost 
înfi ințate Institutul de Proiectări și 
Cercetări pentru Utilaj Petrolier – IP-
CUP Ploiești (înfi ințat la București, în 
anul 1954) pentru utilajul de sche-
lă, respectiv Institutul de Proiectări 
Instalații Petroliere – IPIP Ploiești 
(înfi ințat în anii 1949–1950) pen-
tru utilaj de rafi nărie și petrochimic, 
precum și altele cu specifi c similar 
sau complementar.

În sectorul energetic au fost în-
fi ințate Institutul de Studii și Proiec-
tări Energetice – ISPE, Institutul de 
Studii și Proiectări Hidroenergetice – 
ISPH și Institutul de Cercetări și Mo-
dernizări Energetice – ICEMENERG.

Personalități de renume din peri-
oada interbelică și-au continuat acti-
vitatea și și-au valorifi cat competen-
ța în aceste institute. 

Acum 50 de ani a luat fi ință In-
stitutul de Cercetare-Proiectare Ae-
rospațială, transformat ulterior în 
Institutul de Mecanica Fluidelor și
Cercetări Aerospațiale, mai târziu 
INCREST (cu Henri Coandă director) 
și în prezent Institutul Național de 
Cercetări Aerospațiale (INCAS).

Astfel de institute au fost înfi -
ințate în toate ramurile industriei. 
S-a aplicat practic modelul occi-
dental unde fi ecare ramură indus-
trială era dominată de un anumit 
concern și aproape fi ecare concern 
avea un institut propriu de cerce-
tare-dezvoltare-inovare (CDI). În 
mod similar, s-au înfi ințat „centra-
lele industriale“ și aproape fi ecare 
avea un institut propriu. Unele din-

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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tre aceste institute există și astăzi, 
dar situația lor diferă mult de la 
un caz la altul. Au fost prezentate 
„exemplele de succes“ ale INCAS 
și COMOTI. Există însă și cazuri 
în care institute cu rezultate și cu 
prestigiu în perioada anterioară se 
confruntă cu difi cultăți mari. Evolu-
ția institutelor departamentale de 
cercetare/proiectare este, de fapt, 
similară evoluției ramurilor indus-
triale respective. 

e) Industrializarea țării 
a reprezentat principala 
componentă a politicii 
economice din perioada 
socialismului/perioada 
economiei centralizate
Cu eforturi imense (și, în mod 

frecvent, cu sacrifi cii) s-a construit 
o industrie performantă în multe do-
menii.

În anul 1950 s-a aprobat primul 
Plan decenal de electrifi care a țării. 
S-a specifi cat faptul că în perioada 
respectivă, ministrul Energiei Elec-
trice și Industriei Electrotehnice era 
Gheorghe Gaston Marin, lider co-
munist, dar și specialist autentic în 
domeniu, cu studii la Facultatea de 
Energetică si Electrotehnică din ca-
drul Institutului Politehnic din Gre-
noble (Franța) unde și-a susținut și 
doctoratul, în 1941. Personalități de 
mare prestigiu (Dimitrie Leonida, 
Dorin Pavel, Martin Bercovici etc.) 
au contribuit la realizarea acestui 
plan. În anul 1955, a intrat în func-
țiune Dispecerul Energetic Național. 
Pe 24 ianuarie 1959, (la 100 de ani 
de la Unirea Principatelor) s-a re-
alizat conexiunea între sistemele 
energetice ale Munteniei și Moldo-
vei, fi nalizându-se constituirea Sis-
temului Energetic Național. În pe-
rioada 1961 – 1980 au fost puse în 
funcțiune 49 centrale hidroelectrice 
cu o putere instalată totală de peste 
3000MW (printre care CHE Porțile de 
Fier I și II, Ciunget – amenajarea Lo-

tru, Vidraru, Mărișelu etc). S-a dez-
voltat construcția de centrale termo-
electrice în cogenerare (centrale de 
termofi care, în limbajul epocii). Au 
începul lucrările la CNE Cernavodă. 
În perioada inițială, investițiile au 
fost realizate cu echipamente din 
import (URSS, Cehoslovacia, dar și 
Franța etc,), dar s-a realizat, relativ 
rapid, o industrie autohtonă capabilă 
să construiască cele mai complicate 
echipamente la standarde perfor-
mante de calitate (IMGB, Vulcan, 
UCM Reșita, Electroputere Craiova, 
Automatica etc).

S-au dezvoltat însă toate ramu-
rile industriei. România producea 
practic toate echipamentele nece-
sare transportului feroviar, rutier și 
naval (locomotive electrice și Diesel, 
vagoane de pasageri și de marfă, 
autoturisme, camioane etc.), nece-
sare agriculturii (tractoare, mașini 
agricole etc.) și producea inclusiv 
calculatoare (la caracteristicile epo-
cii), echipamente de automatizare 
etc. Multe dintre acestea erau fabri-
cate pe bază de licență și exportul 
realizat este o dovadă a calității lor.

f) S-a subliniat faptul că 
respectarea și cunoașterea 
muncii poporului român 
din perioada dictaturii 
comuniste (și a rezultatelor 
acesteia) nu înseamnă 
„nostalgie“
Această muncă și, respectiv, 

aceste rezultate sunt însă tot mai 
puțin cunoscute, mai ales de către 
tânăra generație și sunt necesare 
eforturi pentru realizarea de acțiuni/
lucrări pentru ca ele să nu se uite 
sau să nu rămână defi nitiv în deri-
zoriu. Trebuie subliniată inițiativa 
unui colectiv din cadrul Academiei 
Științe Tehnice din România, coordo-
nat de Valeriu Jinescu, Ioan Avram 
și Stelian Necula, pentru a realiza, 
cu suportul tehnic al Editurii AGIR, 
seria de volume „Pagini din istoria 

dezvoltării industriei României“. S-a 
propus, de asemenea, ca acțiuni si-
milare cu cea prezentată să fi e reali-
zate și în viitor, atât în București, cât 
și în alte orașe (mai ales în centrele 
universitare).

g) Tranziția către economia 
de piață în domeniul 
industriei s-a realizat, 
din păcate, în condițiile 
sentinței date de un 
important lider politic 
(prim-ministru în 1990)
Conform acesteia, „industria 

românească este un morman de 
fi are vechi“. Sentința a fost execu-
torie imediat după pronunțare, iar 
efectele au fost devastatoare. Așa 
cum se întamplă uneori și în justi-
ția propriu-zisă, după ce “condam-
natul” a fost executat, s-a ajuns la 
concluzia că sentința a fost greșită. 
S-a discutat mult despre necesita-
tea “reindustrializării” României și 
unele rezultate au început să apa-
ră. Au fost prezentate exemple de 
succes ale unor mari fi rme (ALRO 
Slatina) sau ramuri industriale (in-
dustria mobilei, industria aerospa-
țială) care au reușit să depășească 
difi cultățile din prima perioadă a 
tranziției și să evolueze cu o deri-
vată pozitivă. 

Fără îndoială, exemplele pre-
zentate nu sunt cazuri izolate și nu-
mărul lor se va multiplica în viitorul 
apropiat.

Principala concluzie a manifestă-
rii, în opinia autorului acestei sinte-
ze, este declarația unui distins vorbi-
tor (dl Ioan Avram), primită cu apla-
uze din partea audienței, conform 
căreia „nu se poate concepe o țară 
dezvoltată economic fără o industrie 
dezvoltată, că industria dă forță și 
prestigiu pe plan internațional și cre-
ează pe plan intern condiții pentru 
dezvoltarea celorlalte ramuri econo-
mice și că industria nu are culoare 
politică“ . 
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CNR – CME, cu sprijinul CNTEE 
Transelectrica și UPB, a organizat 
evenimentul cu titlul de mai sus în 
data de 6 noiembrie 2018, la Uni-
versitatea Politehnica din București 
(UPB). Evenimentul a fost moderat de 
domnii Virgil Mușătescu și Gheor-
ghe Indre, consilieri ai CNR – CME. 

În deschidere, dl Virgil Mușătescu 
a subliniat importanța temelor abor-
date și a relevat legătura dintre ele, 
în esență prin faptul că 
inexistența unei rezilien-
țe adecvate a sectorului 
energetic poate afecta 
grav cele trei cerințe care 
defi nesc trilema energiei: 
securitatea în alimentare, 
impactul minim asupra 
mediului și suportabilita-
tea prețurilor pentru con-
sumatori. Moderatorul a 
continuat cu o prezenta-
re a unei tematici actu-
ale relevată de studiile 
recente ale CME: riscul 
cibernetic cu care se confruntă din 
ce în ce mai mult sectorul nostru. 
Despre celelalte riscuri emergen-
te (vremea extremă și concuren-
ța energie-hrană în privința apei) 
s-a vorbit pe larg în cadrul eveni-
mentelor precedente organizate de 
CNR – CME, inclusiv în cadrul foru-
mului FOREN 2018. Riscul ciberne-
tic include daune non-fi zice și fi zice. 
Cele fi zice pot lua forme violente, cu 
daune deosebit de importante, inclu-
zând deteriorarea funcționării corecte 
(până la avarierea lor) a actorilor din 
sector: producători de surse și agenți 
energetici, rețele de transport și dis-
tribuție, furnizori etc. Cele non-fi zice 
sunt: coruperea datelor, ceea ce duce 
la întreruperea funcționării; furtul de 
proprietate intelectuală, iar informa-
ția poate fi  vândută competitorilor; 
șantaj sau amenințarea de șantaj; 
sau furt de date private/fi nanciare. 

Țintele predilecte sunt informații pri-
vind consumatorii (carduri de credit, 
informații privind plățile, asupra an-
gajaților, partenerilor de afaceri, dar 
și informații privind afacerea compa-
niei – proiecțiile fi nanciare, progno-
ze, strategii ale companiei etc), iar 
daunele sunt de aceeași magnitudi-
ne ca în cazul riscurilor fi zice.

Odată cu benefi ciile aduse de di-
gitalizare a crescut vulnerabilitatea, 

în mod special a sistemelor integrate 
de management. Rezultatul îl repre-
zintă: pierderea controlului echipa-
mentelor-cheie cu consecințe dra-
matice în lumea fi zică: avarii, incen-
dii, explozii, răniri, proasta funcțio-
nare, daune cu impact semnifi cativ 
asupra sistemului energetic, asupra 
comunităților locale și economiei, în 
general, și impact major asupra si-
guranței tranzacțiilor.

În ultima hartă World Energy 
Issues Map, tehnologia blockcha-
in e identifi cată ca fi ind una dintre 
incertitudinile cele mai importante 
privitor la digitalizare și e percepu-
tă de liderii din domeniu ca având 
un impact semnifi cativ în domeniul 
digitalizării. Se consideră că aceas-
tă tehnologie are potențialul de a 
schimba felul în care se realizează, 
se înregistrează și se verifi că tran-
zacțiile, trecându-se de la structura 

centralizată (burse, platforme de 
tranzacționare, companii de energie 
etc.) către sisteme descentralizate 
(consumatori fi nali, producători și 
prosumeri interacționând direct). 

După sectorul bancar, cel ener-
getic este văzut ca fi ind industria 
în care impactul de transformare 
și de perturbare („disruptive“) este 
cel mai important. Ultimul studiu al 
CME identifi că astfel ca benefi cii ale 

utilizării blockchain în 
tranzacții de energie: 
posibilitatea de des-
centralizare, posibi-
litatea de extindere 
rapidă a numărului 
de participanți, viteza 
mare de realizare a 
tranzacțiilor, reduce-
rea costurilor față de 
sistemele alternative. 
În schimb, același do-
cument scoate în evi-
dență și obstacolele 
care încă mai există în 

utilizarea acestei tehnologii: fi nan-
țare insufi cientă; încă cerere mică 
din partea clienților; lipsa susținerii/
viziunii din partea managementului 
de vârf; cultura informatică insufi -
cientă; limitările actuale ale tehno-
logiei; lipsa de experiență/abilități; 
riscul atacurilor cibernetice; la care 
se adaugă protocoale de reglemen-
tare neclare.

În continuarea analizei riscului 
cibernetic, dra Delia Dogaru, de la 
UPB, Universitatea Politehnica Bu-
curești, Facultatea de Automatică și 
Calculatoare, a extins discuția spre 
aspectele generale legate de securi-
tatea cibernetică în cadrul rețelelor 
energetice. Securitatea în rețele-
le electrice trebuie să ajungă la un 
echilibru între sistemele fi zice, siste-
mele cibernetice, procesele de infor-
mare, împreună cu funcționalitățile 
și controlul sistemului. 

CONFERINȚA „DRUMUL SPRE REZILIENȚĂ. 
GESTIONAREA RISCURILOR EMERGENTE. 
INFLUENȚA ASUPRA PROVOCĂRILOR TRILEMEI 
ENERGIEI”. SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. dr. ing. Virgil Mușătescu și dr. ing. Gheorghe Indre, consilieri ai CNR – CME
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Trebuie să ținem seama de toate 
aspectele legate de securitatea in-
frastructurii electrice și cibernetice, 
în contextul interoperabilității. 
Din cauza faptului că infrastructu-
ra, sistemele și aplicațiile rețelei 
de energie nu au fost concepute 
pentru a integra cu ușurință re-
țeaua IT, apar vulnerabilități ar-
hitecturale care duc la riscuri de 
securitate fi zică și cibernetică. 

În acest context, vulnera-
bilitățile cibernetice trebuie 
evaluate după gradul și tipul de 
impact pe care îl au în sistemele 
rețelei electrice, deoarece aces-
tea operează asupra componen-
telor fi zice și pot fi  exploatate de că-
tre atacuri cibernetice.

De aceea, obiectivele de securi-
tate trebuie să cuprindă următoare-
le: disponibilitatea - energia de orice 
fel și, în mod special, cea electrică 
să fi e disponibilă oricând, în timp 
real, pentru toți consumatorii; inte-
gritatea, pentru că modifi carea sau 
injectarea neautorizată de date false 
privind starea curentă a sistemului 
de electricitate duce la o degrada-
re a calității energiei electrice, iar 
scopul obiectivului de confi dențiali-
tate este de a împiedica dezvăluirea 
neautorizată a informațiilor critice.

De exemplu, atacurile de tip De-
nial-of-Service (DoS) vizează proto-
coalele bazate pe TCP/IP (de exem-
plu, IEC 61850) care modifi că (de-
teriorează, blochează sau introduce 
întârzieri) comunicația în rețeaua 
electrică inteligentă. Integritatea 
este amenințată dacă datele sunt 
modifi cate prin: i) Interceptarea 
pachetelor de rețea în scopul obți-
nerii de informații confi dențiale sau 
critice sau introducerii datelor false 
în sistem și falsifi carea adresei IP – 
pentru ca atacatorul să ia locul unui 
utilizator autorizat fără a fi  nevoie să 
folosească o parolă; ii) Atacuri de in-
truziune – accesul ilegal în sistemu-
lui cibernetic cu scopul de a-l contro-
la și refuzul de serviciu (englezește 
”Denial of Service”, DoS) – atacul 
de refuz al serviciului împiedică uti-
lizarea normală a calculatorului sau 
rețelei prin întreruperea temporară 
sau pe termen nedeterminat a ser-
viciilor; iii) Confi dențialitatea este 
vizată de atacurile canalelor secun-
dare, scanarea porturilor TCP/UDP, 
etc cu intenția de a obține informații 
din resursele de rețea.

Atacurile împotriva resurselor de 
rețea se clasifi că în: a) Modifi care – 
alterarea informațiilor neautorizate; 

b) Refuz de serviciu – indisponibili-
tatea resurselor de rețea; c) Repudi-
ere – negarea autenticității unui me-
saj sau eveniment; d) Acces neauto-
rizat la resursele sau informațiile de 
rețea. d) Sistemele de operare ale 
echipamentelor de control automa-
tizate sunt concepute doar pentru 
operațiuni de control, nu și pentru 
operațiuni de securitate.

Există însă și niște măsuri posi-
bile de securitate, dar și provocări 
din cauza stării actuale a majorității 
echipamentelor. În acest sens, 
majoritatea protocoalelor și 
tehnologiilor utilizate în rețele-
le electrice inteligente au fost 
proiectate pentru aspectele le-
gate de conectivitate și mai pu-
țin sau deloc pentru securitatea 
lor (Profi Bus, ModBus, ICCP, 
DNP etc), iar majoritatea echi-
pamentelor utilizate în automa-
tizare sunt perimate, dar încă 
sunt folosite în execuția operați-
unilor de control. În elaborarea 
de noi soluții de securitate tre-
buie să fi e luate în considerare noile 
cerințe impuse de rețeaua electrică 
inteligentă, cum ar fi  întârzierile, lă-
țimea de bandă, protocoalele de co-
municații, alterarea stabilității, dete-
riorarea fi zică a rețelei inteligente și 
pierderile economice.

În concluzie, atacurile cibernetice 
devin dinamice și adaptive, cu meto-
de ingenioase de penetrare și de per-
turbare a unui sistem și, de aceea, 
noi algoritmi trebuie să fi e proiectați 
și aplicați pentru a lua în considerare 
modelul de atac în timp real și pentru 
a putea fi ltra cantități masive de date 
și jurnale de comunicații de la cen-
trele de control în scopul analizării, 
monitorizării și contracarării oricărei 

potențiale intruziuni, ca și de noi al-
goritmi care pun la îndoială semna-
lele de comandă (de la controlul ge-
nerării automate a energiei, contro-
lul tensiunii etc), autenticitatea sau 
proveniența dintr-o altă sursă, de 
asemenea, algoritmi de protecție a 
echipamentelor fi zice și cibernetice 
trebuie să fi e proiectați și aplicați 
pentru a lua în considerare modelul 
de atac în timp real.

Despre starea de urgență și 
restaurarea Sistemului Energetic 
Național după evenimente majore a 
vorbit dl Florin Bălașiu, director la 
Transelectrica. 

Pentru clarifi carea concepte-
lor specifi ce, vorbitorul a prezen-
tat obiectivele Regulamentului (UE) 
2017/2196 de stabilire a unui cod 
de rețea privind starea de urgență 
și restaurarea sistemului electroe-
nergetic. Scopurile realizării codului 
de rețea privind starea de urgență și 
restaurarea sistemului electroener-
getic sunt multiple: i) Este realizat 
pentru a proteja siguranța în funcți-
onare a întregului sistem; ii) Pentru 
a ajuta la prevenirea propagării sau 
agravării unui incident, astfel încât 

să se evite o perturbare pe scara lar-
gă și ajungerea la starea de colaps; 
iii) Să permită restaurarea efi cientă 
și rapidă a funcționării sistemului 
electroenergetic în urma stării de 
urgență sau de colaps;

Cu ajutorul codului se clarifi că 
cerințele impuse sistemelor elec-
troenergetice ale Statelor Membre 
și anume: a) Defi nirea stărilor sis-
temului: normală, de alertă, de ur-
gență și de colaps; b) Modalitatea de 
gestionare de catre OTS a stărilor de 
urgență, de colaps și de restaurare; 
c) Coordonarea operării sistemului 
în întreaga Uniune în starea de ur-
gență, de colaps și de restaurare; d) 
Sunt detaliate simulările și testele 

Delia 
Dogaru

Florin 
Bălașiu



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVII, Nr. 198, ianuarie 201920

necesare pentru a garanta restau-
rarea efi cientă și rapidă.

Planurile de apărare împotriva 
perturbațiilor majore și restaurarea 
sistemului electroenergetic după o 
stare de urgență sau colaps trebu-
ie temeinic pregătite, studiate atent 
prin numeroase simulări, supuse 
instruirilor periodice și comunicate 
efi cient părților implicate – OTS din 
țările vecine, producători, OD, URS, 
autorități de reglementare;

Fiabilitatea sistemului EMS-SCA-
DA – aria de observabilitate, listele 
de contingente interne și externe, 
estimatorul de stare – este esen-
țială pentru monitorizarea 
comportării SEN atât în regim 
normal, cât și în stări de alertă 
sau stări de urgență. Pregăti-
rea, testarea, califi carea, apoi 
monitorizarea funcționării gru-
purilor generatoare sunt și ele 
importante pentru prevenirea 
și gestionarea situațiilor de ur-
gență. În plus, se urmărește 
menținerea unei atitudini pru-
dente în situații potențial difi ci-
le – condiții meteorologice de-
osebite, rezerve spre limita in-
ferioară, contingente cu risc de 
acționare neselectivă a protecțiilor 
sau situații de alertă în RET a OTS 
vecini. Este urmărită introducerea 
mijloacelor moderne de compensa-
re a puterii reactive pentru controlul 
stabilității de tensiune.

În completarea prezentării fa-
cute privind riscurile de securitate 
informațională, domnul Gheorghe 
Indre a facut o serie de comentarii 
pentru detalierea aspectelor de se-
curitate pentru sistemele energetice 
interconectate. A subliniat comple-
xitatea problemei pentru soluționa-
rea căreia colaborează echipe pluri-
disciplinare de specialiști. 

Problema este complicată, con-
siderând cauzele care produc inci-
dente de exploatare și care pot fi  
obiective independente de voința 
omului sau subiective cauzate fi e 
de erori umane, fi e de acțiuni cu 
rea credință. Conferințele care se 
prezintă sunt publice și afi șate pe 
internet, pot fi  audiate și conțin in-
formații deosebit de importante și 
relevante pentru înțelegerea pro-
blemei, înțelegerea dimensiunilor 
adevărate și a soluțiilor posibile. Au 
fost amintite aspecte discutate în 
cadrul evenimentului amintit care a 

avut loc în 2015. Domnul consilier a 
arătat amploarea consecințelor eco-
nomice și sociale ale marilor avarii 
din ultimii ani arătând că la o cădere 
a sistemului energtic din India a fost 
întreruptă alimentarea a peste 600 
mil. consumatori, iar în urma marii 
avarii din august 2003 au avut de 
suferit în SUA 50 milioane consu-
matori. Și exemplele de dimensiuni 
comparabile pot continua. 

Aceste realități subliniază faptul 
că reziliența presupune două trăsă-
turi fundamentale, și anume, capa-
citatea sistemelor de a rezista unor 
solicitări de foarte mare amploare 

și de scurtă durată pe de o parte și 
capacitatea lor de a restabili alimen-
tarea consumatorilor, de a se resta-
ura după producerea unui incident 
de mari proporții sau a unei avarii 
care conduce la căderea totală a sis-
temului pe o arie geografi că întinsă. 
Ambele însușiri menționate pot fi  
dezvoltate prin măsuri de proiectare 
și concepție a sistemelor, prin mă-
suri de exploatare și organizare a 
activităților, prin programe judicioa-
se și corect fi nanțate de mentenanță 
și de investiții susținute de cadrul 
legislativ și de reglementare asociat 
organzării și funcționării piețelor de 
energie, care trebuie adaptat per-
manent dezvoltărilor tehnologice și 
cerințelor pe care le impun domeni-
ile de utilizare efi cientă a energiei și 
de valorifi care durabilă a resurselor. 
S-a precizat faptul că dezvoltarea 
tehnologică fără precedent pune 
presiune pe instruirea personalului, 
pe adaptarea pregătirii la cerințele 
impuse de evoluția tehnologiei. 

Au fost multe intervenții asupra 
temelor discutate până la acel mo-
ment: doamnele Ioana Gheorghia-
de și Simona Voronca și domnii 
Gheorghe Indre, Călin Vilt, Mir-

cea Eremia, Ștefan Gheorghe, 
Virgil Mușatescu, Florin Bălașiu, 
Marian Cernat au abordat proble-
me legate de infrastructura critică 
a rețelei de transport și gestionarea 
riscurilor, importanța rezilienței în 
cazul orașelor inteligente, nece-
sitatea ca reprezentantul Minis-
terului Energiei să facă parte din 
CSAT, corelarea costurilor legate 
de daune cu investițiile în mărirea 
rezilienței, mediul cibernetic 
variabil rapid și lupta permanentă 
între tehnicile „malware“ și cele 
de apărare, importanța realizării 
adecvanței sistemului și prin mă-

rirea raportului dintre puterea 
instalată în sistem și cea a sur-
selor regenerabile.

În continuare, dna Ioana 
Gheorghiade, director la Ban-
ca Comercială Română, a sub-
liniat că sectorul energetic est 
un pilon de bază pentru dezvol-
tarea economiei românești, iar 
sectorul bancar a sprijinit acest 
rol important prin fi nanțări atât 
în domeniul proiectelor tradiți-
onale, cât și al celor bazate pe 
surse regenerabile. Este clar că 
lucrurile se modifi că și că apar 

noi provocări care trebuie să țină 
seama – pe lângă sustenabilitatea 
economică – de riscurile emergente, 
dar și de sustenabilitatea din punct 
de vedere al mediului, cât și cea le-
gată de aspectele sociale. 

Schemele de fi nanțare pentru 
proiectele de mărire a rezilienței în 
sectorul energetic pot fi  bazate pe 
situația „corporate book“ în cazul 
companiilor importante, cu situație 
economică solidă, respectiv de tip 
„project fi nance“ pentru proiecte 
de magnitudine mai mică, cum ar fi  
proiectele de stocare, care – evident 
– sunt esențiale pentru restabilirea 
sistemului. În ultima situație, trebu-
ie să existe clar sursele de returnare 
a datoriei către bănci. În ambele ca-
zuri, este adevărat că banca poate 
să-și preia o parte din riscuri cum 
ar fi  – de exemplu – cel al prețului 
energiei.

Un alt risc important îl consti-
tuie riscul de reglementare, iar un 
exemplu evident este situația vo-
latilă a schemelor de ajutor pentru 
utilizarea surselor regenerabile. O 
altă problemă o reprezintă faptul că 
riscuri cum ar fi  cel cibernetic se re-
zolvă cu ajutorul unor tehnologii noi, 
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mai puțin agreate de către bănci. În 
consecință, este necesară apariția 
unor instrumente fi nanciare care să 
accelereze acceptarea noilor tehno-
logii. Ca un exemplu recent este ini-
țiativa la nivel UE a Băncii Europene 
de Investiții, care poate da garanții 
specializate pentru proiecte cu com-
ponente inovative. Acest mod de 
abordare se va extinde.

În continuare, dl Ion Dumitru, 
director ANRE, a vorbit despre regle-
mentările secundare privind stimu-
larea investițiilor pentru creșterea 
rezilienței sistemelor energe-
tice și pentru aceasta a plecat 
de la pachetul privind Uniunea 
Energetică prin Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comite-
tul Economic și Social Euro-
pean, Comitetul Regiunilor și 
Banca Europeană de Investiții
(COM/2015 80 fi nal) care sta-
bilește o strategie-cadru pentru 
o uniune energetică rezilientă 
cu o politică prospectivă în do-
meniul schimbărilor climatice 
prin: securitate energetică, 
solidaritate și încredere; rea-
lizarea unei piețe europene a 
energiei pe deplin integrate; 
efi ciența energetică în sprijinul mo-
derării cererii; decarbonarea econo-
miei; și cercetare, inovare și compe-
titivitate˝.

În oglindă, obiectivele propu-
nerii de Strategie Energetică a Ro-
mâniei 2018 – 2030 cu perspectiva 
anului 2050 sunt: a) Energie curată 
și efi ciență energetică;b) Asigura-
rea accesului la energie electrică și 
termică pentru toți consumatorii; c) 
Protecția consumatorului vulnerabil 
și reducerea sărăciei energetice; d) 
Piețe de energie competitive, baza 
unei economii competitive; e) Mo-
dernizarea sistemului de guvernan-
ță energetică; f) Creșterea calității 
învățământului în domeniul ener-
giei și formarea continuă a resur-
sei umane; g) România, furnizor 
regional de securitate energetică; 
h) Creșterea aportului energetic al 
României pe piețele regionale și eu-
ropene prin valorifi carea resurselor 
energetice primare naționale.

În continuare, vorbitorul s-a 
referit la aspecte legate de reziliența 
sistemului electroenergetic 
românesc, oprindu-se la situația ca-
drului legal al microproducției des-

centralizate, așa cum se precizează 
în cadrul legii nr. 184/2018. Conform 
acesteia, prosumatorii cu capacitate 
instalată ≤ 27kW/punct de consum 
pot vinde energia electrică produsă 
și livrată către furnizorul de energie 
electrică. Ei sunt exceptați de la 
obligațiile fi scale și pot instala ca-
pacitate de producere a E-SRE fără 
înregistrare și fără autorizare de uti-
lizare a capacității.

Confrom ANRE, obiectivele vi-
itoare în legătură cu creșterea re-
zilientei sistemului electroenergetic 

sunt: a) creșterea capacităților de 
stocare a energiei electrice la sca-
ră comercială în următorii ani; b) 
în condițiile emergenței electromo-
bilității, folosirea impactului acestei 
tendințe; c) digitalizarea (dezvolta-
rea de rețele inteligente cu coordo-
nare în timp real și cu comunicare în 
dublu sens, susținute de creșterea 
capacității de analiză și transmitere 
a volumelor mari de date, cu opti-
mizarea consumului de energie); d) 
integrarea SRE ca urmare a scăderii 
spectaculoase a costurilor de pro-
ducție a energiei din SRE. Creșterea 
producției descentralizate de ener-
gie electrică poate duce la un grad 
sporit de reziliență, prin reorganiza-
rea întregului sistem de transport și 
distribuție, în condițiile apariției con-
sumatorilor activi (prosumator) și a 
maturizării capacităților de stocare 
a energiei electrice; e) promovarea 
conceptului de centrală virtuală de 
energie electrică (art. IV din Le-
gea nr. 184/2018) și f) promovarea 
conceptului de agregator energetic 
(art. 15 din Legea nr. 121/2014).

Întrebările și discuțiile aferente 
(domnii Virgil Mușatescu, Ionuț 

Purica, Gheorghe Indre, Mircea 
Eremia, Ion Dumitru, Călin Vilt, 
Marian Cernat) au atins proble-
matica contribuției cadrului de re-
glementare pentru creșterea rezili-
enței, scheme noi de fi nanțare, în 
special, contractele de diferențe, 
necesitatea – pentru orice decizie 
din domeniu – a realizării întâi a 
unor studii de impact și abia apoi 
a modifi cării reglementării, impor-
tanța stocării, necesitatea rezolvării 
problemei prosumatorilor etc.

În fi nalul întâlnirii, domnul con-
silier Gheorghe Indre a 
făcut o scurtă prezentare 
a studiului Trilema ener-
giei pentru anul 2017. A 
precizat faptul că, CME – 
Consiliul Mondial al Ener-
giei este o organizație 
profesională, constituită 
la scară globală, care re-
unește experți din dome-
niul energiei și din dome-
niile conexe, neangajați 
politic și nesubordonați 
intereselor unor guver-
ne sau unor interese de 
grup. Din această pozi-
ție, ei analizează obiectiv 
problematica asigurării 

necesarului de energie și resur-
se energetice la scară globală for-
mulând opinii și recomandări pentru 
abordarea problemelor în politicile 
energetice și de dezvoltare econo-
mică și socială ale celor peste 90 de 
state membre ale organizației. Din 
aceste considerente, ONU a acredi-
tat CME ca expert al său în dome-
niul energiei. ONU a primit după Al 
Doilea Război Mondial misiunea de 
a acționa pentru preîntâmpinarea 
confl ictelor posibile, pentru soluțio-
narea pe cale pașnică și închiderea 
celor existente, pentru asigurarea 
dezvoltării civilizației umane ast-
fel încât să se asigure prezervarea 
resurselor naturale ale planetei și 
pentru generațiile viitoare și păs-
trarea echilibrelor între diferitele 
componente principale ale planetei 
Pământ. 

Pentru îndeplinirea misiunii și 
rolului său pe lângă ONU, CME ela-
borează anual o serie de studii, ana-
lize și cercetări privind problematica 
energiei, având ca obiectiv decla-
rat asigurarea accesului de energie 
pentru fi ecare locuitor al planetei, 
indiferent de zona geografi că sau 
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climatică în care trăiește. În studiul 
Energy for Tomorrow World. Acting 
Now (Energie pentru lumea de mâi-
ne. Să acționăm acum) elaborat în 
anul 2000, tradus și difuzat și în Ro-
mânia de către CNR – CME, se arăta 
atunci că peste un miliard de oameni 
nu aveau acces la energie electrică. 
Din nefericire, astăzi cifra a crescut 
și sunt peste două miliarde de oa-
meni în această situație. 

Cel mai important 
studiu anual al CME este 
studiul privind strate-
gia dezvoltării sectoru-
lui energiei pe termen 
lung. În cea mai recentă 
versiune a studiului, ori-
zontul de timp a fost pre-
lungit de la 2050 la 2060, 
iar cele trei scenarii con-
struite au fost denumite 
într-o cheie muzicală dată 
fi ind cerebralitatea, cultura 
și sensibilitatea experți-
lor. Cele trei scenarii sunt 
denumite: jazz modern 
(modern jazz), simfonie 
neterminată (unfi nished 
symphony) și  hard rock, 
diferențiate în funcție de 
ipotezele privind modelele 
de dezvoltare. Astfel:

 În scenariul jazz 
modern se presupune că 
motorul dezvoltării îl vor 
constitui piețele de ener-
gie, iar acțiunea și inter-
venția guvernelor va fi  mai puțin re-
simțită. Scenariul va fi  caracterizat 
de o creștere economică susținută 
și de multe schimbări imprevizibile. 
Este important de precizat că în toa-
te trei scenariile pe orizontul 2060 
se prevede o reducere a consumului 
total de energie, care însă va fi  înso-
țită de o dublare a cererii de energie 
electrică. 

 În scenariul simfonie 
neterminată se presupune că se va 
înregistra o creștere economică mo-
derată de intervenția statelor care 
vor încerca să optimizeze creșterea 
economică și utilizarea resurselor. 

 În cel de-al treilea scenariu, 
hard rock, se consideră necesară o 
încetinire a ritmului de creștere eco-
nomică, problemă de refl ecție foarte 
veche, pusă în atenția decidenților 
încă din anii ‘60 de experți indepen-
denți reuniți ca membri ai Clubului 
de la Roma.

Studiul „Trilema energiei” 
pentru anul 2017 a fost elaborat 
în condițiile prefi gurate de aceste 
scenarii. În acesta se refl ectă vizi-
unea CME conform căreia dezvol-
tarea durabilă a sectorului energiei 
poate fi  explicată și realizată într-o 
cheie tridimensională. Cele trei di-
mensiuni considerate sunt: asigura-
rea securității în satisfacerea cererii 

de energie, accesibilitatea enrgiei 
de către toate categoriile populației 
și compatibilitatea dezvoltării sis-
temelor energetice cu cerințele de 
protejare și prezervare a mediului 
înconjurător.

Sarcina elaboratorilor de politici 
energetice este să conceapă și să 
pună în aplicare astfel de strategii, 
politici și programe încât să se asi-
gure echilibrarea celor 3 dimensiuni 
caarcterizate de indicatori numerici 
determinați prin modelul matematic 
utilizat. În studiu se face o clasifi -
care a celor 125 de state membre 
analizate în ordinea descrescătoare 
a valorii indicatorilor. 

În anul 2017, România era pe lo-
cul 7 din lume la capitolul securitate 
energetică, pe locul 63 la accesibili-
tate și pe locul 23 la compatibilitatea 
cu mediul. Situarea confortabilă pe 
locul 7 refl ectă dezindustrializarea 
țării, scăderea locurilor de muncă, 

emigrarea forței de muncă în afara 
țării, deci această poziție onorantă 
nu este producătoare doar aparent 
de satisfacții. Pe de altă parte, locul 
63 la echitate și posibilitățile de su-
portare a prețurilor refl ectă gradul 
de dezechilibru între pătura săracă a 
populației și categoriile medii și bo-
gate. Acest indicator are o puternică 
dimensiune socială și indică zonele 

în care ar trebui in-
tervenit prin măsu-
rile de reglementa-
re și, mai ales, prin 
politicile și strate-
giile energetice. 

Dată fi ind com-
plexitatea studiului 
și diversitatea te-
melor tratate, el se 
citește în chei dife-
rite de diferiții ac-
tori interesați: me-
diul academic este 
interesat de pre-
ocuparea pentru 
construcția mode-
lelor matematice și 
a metodelor de cal-
cul și analiză, me-
diul politic recep-
tează semnalele 
economice și soci-
ale, elaboratorii de 
politici energetice 
rețin recomandă-
rile și direcțiile de 
acțiune sugerate, 

reglementatorii aspectele de funcți-
onare a pieței care pot fi  și trebuie 
corectate, etc.

Trebuie precizat faptul că stu-
diul CME este elaborat în colaborare 
cu companiile de consultanță Oliver 
Wyman și Marsh&McLelann și are la 
bază un larg proces de consultare 
cu personalități marcante din indus-
trie, din mediul politic și din rândul 
reglementatorilor. 

În opinia CNR – CME, studiile 
WEC – World Energy Council ar tre-
bui popularizate și în rândul studen-
ților din facultatea de Energetică a 
UPB prin solicitarea sprijinului CNR 
– CME.

În fi nal, din partea participanţi-
lor la Conferință au fost exprimate 
aprecieri și solicitări de a se difuza 
rezultatele celor două studii către 
factorii de decizie pentru valorifi ca-
rea recomandărilor și a concluziilor 
cuprinse în cele două studii. 
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Today, natural gas - considered 
an ideal partner for renewable ener-
gy generation in a future sustaina-
ble energy mix - provides one quar-
ter of the EU’s energy demand. Ac-
cording to most forecasts, gas will 
continue to play a key role along-
side renewables in helping to meet 
future energy requirements. In this 
context, technology seems to be the 
right ally in fi ghting climate change.

The role of natural 
gas and renewables in 
a fast-evolving energy 
market towards achiev-
ing the 2030 Agenda 
and the Sustainable 
Development Goals
represents the main 
theme for the Power & 
Energy Tech Exhibi-
tion and Conference 
Vision 2030 - PETEC.

PETEC takes a 
leadership role with the 
introduction of a ded-
icated conference and 
exhibition that covers 
a range of new tech-
nologies, including Ar-
tifi cial Intelligence, Ma-
chine Learning, IoT, Big 
Data Analytics, Edge 
Computing, Blockchain 
across the energy sec-
tor.

Held under the high 
patronage of Romania’s 
Ministry of Energy in 
partnership with NAMR 
and ANRE, the conference brought 
together high-level offi  cials, top 
executives, energy experts from 
across the full value chain. There 
has been a spate of developments 
involving major players on the en-
ergy market. Top power & energy 
business leaders have addressed 
commercial, regulatory, geopolitical 
and technical challenges impacting 
the future of the power and energy 
industry.

The event was held over two 
days, structured as two Panel Dis-
cussions, a Strategic Session and 
two Technical Sessions. Discus-
sions and presentations held within 
the conference covered topical is-
sues and occasioned exchanges of 
ideas and opinions in a warm and 
balanced atmosphere. Also, in the 
specially arranged space, the par-
ticipants had the opportunity to talk 

with the exhibitors and to get in-
formed about the products and ser-
vices off ered by them.

Major topics in focus were: Ro-
mania’s place on the European en-
ergy market ⁄ The Black Sea - How 
to capitalize on its favourable po-
sition on the regional geopolitical 
map ⁄ Unlocking Romania’s onshore 
and off shore hydrocarbon potential 
⁄ Securing Europe’s future energy 
supply - Connecting production to 

markets ⁄ Electricity and gas inter-
connections around the Black Sea 
Region ⁄ Clean Energy Package chal-
lenges and opportunities ⁄ Emerging 
business models for a competitive 
market ⁄ Critical insights into Roma-
nia’s energy businesses ⁄ Regulato-
ry framework to stimulate innova-
tion and investment ⁄ The disruptive 
3D’s impact on the energy transition 
to a low carbon economy ⁄ Smart 

solutions to maximize effi  ciency, 
reduce costs and CO2 emissions ⁄ 
State-of-the-art technologies trans-
forming the energy lifecycle ⁄ Ener-
gy effi  ciency fi rst - Smart toolbox 
for sustainable growth and commu-
nities.

Dialogue was opened by Energy 
Minister Anton Anton, who empha-
sized the role of the Black Sea, an 
important region that must become 
a major centre in the area. The of-

PETEC 2018 
STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIES 
TRANSFORMING THE ENERGY LIFE-CYCLE
Lavinia Iancu, Publisher, ENERGY INDUSTRY REVIEW

From right to left: Lavinia Iancu – Publisher Energy Industry Review; Niculae Havrilet 
- Councillor to the Minister of Energy; Iulian-Robert Tudorache - State Secretary, 

Ministry of Energy; Anton Anton - Minister of Energy; Shohrat Jumayev - Turkmenistan 
Ambassador in Romania; Hamza Karimov - CEO SOCAR Romania; Alexandra Militaru - 

Director International Cooperation, Transgaz; Viorel Vasiu - Member of the Board 
of Directors, Transelectrica
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fi cial pointed out the priority direc-
tions of the National Energy Strat-
egy, focusing on the vision of how 
resources are used; interconnection 
of national networks with the energy 
transmission networks of the neigh-
bouring countries; the role of Roma-
nia as a factor of energy stability in 
the region. Potential opportunities to 
capitalize on natural gas to be ex-
tracted from the Black Sea were also 
highlighted. “We need investments 
in energy,” the minister concluded.

“We want opportunities, we 
want analyses as comprehensive as 
possible and, why not, we want to 
identify the best solutions to over-
come the challenges faced by this 
sector lately, with a special focus on 
off shore activities in the Black Sea 
region, which has recently captured 
the attention of all energy market 
participants,” Iulian-Robert Tudor-
ache, State Secretary in the Min-
istry of Energy, responsible for the 
oil and gas sector, also highlighted. 
“The Black Sea area is a region that 
brings together many interests of 
political, strategic, economic na-
ture, energy security, essential en-
ergy routes for the European states, 
and at the same time, unfortunately 
it also includes, in an extended for-
mat of the Black Sea, areas of con-
fl ict. From the point of view of hy-
drocarbon resources, the Black Sea 
basin - as main pole of energy se-
curity in the region, but also as es-
sential element of regional coopera-
tion - gives Romania a key position,” 
Tudorache also mentioned, but also 
adding a number of specifi c chal-
lenges. The Black Sea presents a 
number of specifi c features, such as 
the presence of hydrogen sulphide, 
with a high potential of corrosion of 
pipelines and petroleum equipment, 
which requires special protection 
measures, the particularity of being 
almost a closed sea, with diffi  cult 

access through the Bosporus, where 
drilling rigs must be disassembled 
to cross and then reassembled etc. 
Prospecting and research stages in 
deep areas have led to the discov-
ery of new reserves, whose size is 
the main element of substantiation 
of the fi nal investment decision, for 
each block held in concession. How-
ever, it is important that the sub-
stantiation of an investment deci-
sion take into account not only the 
commercial considerations, but also 
the strategic dimension and contri-
bution to ensuring the national and 
regional energy security. Off shore 
exploitations, especially the deep 
ones, are essential to cover oil and 
gas demand in the future.

 “Despite measures increasingly 
coherent over the past few years 
and progress made in terms of di-
versifi cation of energy sources and 
supply routes, the security of gas 
supply is still raising real issues. 
This aspect is extremely important 
especially in the case of South-
East European states, which are 
still facing vulnerabilities specifi c to 
over-reliance on a single supplier. 
Therefore, actively promoting en-
ergy cooperation between states, 
attracting investments and encour-
aging innovation in the gas sector 
by using the new technologies are 
essential and are aimed at contrib-
uting in the long run to ensuring en-
ergy security,” the State Secretary 
pointed out.

Key takeaways
• Strengthening regional and 

global cooperation is the only way to 
transform the wider Black Sea region 
from a region of confrontation into a 
bridge between peoples and cultures. 
Romania considers cooperation be-
tween riparian countries as the opti-
mal solution for confi dence building 
in the wider Black Sea region.

• Romania wants its status as 
a strategic region and aims at inte-
grating the national market into the 
European energy market.

• Gas extracted from the Black 
Sea should be used in the re-indus-
trialization process, not as raw ma-
terial.

• Investment interest should fo-
cus on retrofi tting, upgrading exist-
ing capacities and developing new 
interconnection capacities at re-
gional level.

• Essential condition for encour-
aging investors: providing a stable, 
predictable, favourable and trans-
parent framework from a technical, 
economic, commercial, legal, social 
and environmental point of view.

• The National Energy Strate-
gy focuses on: the vision of how 
resources are being exploited; 
integration with neighbouring 
transmission networks; the role 
of Romania as a factor of stability 
in the region.

• The future of energy systems 
will be under the footprint of the 3D 
- decentralization, decarbonisation, 
digitization.

•  Adoption of state-of-the-art 
technologies is essential for the 
transition to a low carbon economy 
in the information age. Under the 
principle of technological neutrality, 
the technology that best suits is be-
coming a priority.

Supporting sponsors, partners 
and organizations: ROMGAZ; INCDT 
COMOTI; ASSECO GROUP; TRANSE-
LECTRICA; ATLAS COPCO RENTAL; 
FPPG; TMK-ARTROM; DOSCO PET-
ROSERVICES; ROXTEC ROMANIA; 
ENERIA; STEDER GROUP; DELOITTE; 
ACFR; ACUE; AFEER; AGIR; ARPEE; 
CCIB; EPG; PETROLEUM CLUB OF 
ROMANIA; PETROLEUM-GAS UNI-
VERSITY; ROPEPCA; RPIA; RWEA; 
THE DIPLOMAT BUCHAREST 
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PROGRAMUL EVENIMENTELOR ŞI SEDINŢELOR CONSILIULUI DIRECTOR CNR-CME 2019 

Nr. 
crt. Data Titlul evenimentului / Locul / Organizatorii 

Şedinţele  
Consiliului 

Director 

1. Ianuarie 30 

Seminar  Româno-Japonez „CLEAN COAL TECHNOLOGIES , edi ia a II-a 

23 ianuarie 
• Locul: ISPE, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici
• Organizatori: 

• Consilier responsabil de eveniment: Ing. Ovidiu TUTUIANU

2. Februarie 21 

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAŢIEI CNR-CME 

 

• Locul: ISPE SA, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici
• Organizator: CNR CME
• Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Ştefan GHEORGHE, 

irector eneral xecutiv CNR CME

3. Februarie 28 

Conferinţa „INDUSTRIA ENERGETICA ROMÂNEASCĂ – TRECUT, 
PREZENT ŞI VIITOR” 
• Locul: ISPE, Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici
• Organizator: CNR CME, FEL Romania 
• Consilieri responsabili de eveniment: Dr. ing. Vasile RUGINĂ, Dr. ing.

Alexandru PĂTRUŢI CNR CME

4. Martie 15 

Simpozionul TEHNOLOGII NOI PENTRU DEZVOLTAREA REŢELELOR 
ELECTRICE (NEXT GENERATION GRID) 

19 martie • Locul: Poiana Bra ov
• Organizatori: CNR CME, SIEMENS
• Consilier responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Nicolae 

GOLOVANOV, CNR CME

5. Aprilie 11 

Conferinţa „RETELE ŞI CONTORIZĂRI INTELIGENTE (SMART GRIDS 
& SMART METERING  

18 aprilie 

• Locul: ELECTRICA SA, Sala Radu Zane
• Organizatori: CNR CME, ANRE i Electrica
• Responsabili de eveniment: Ing. Călin VILT/ Dr. ing. Gheorghe 

INDRE, onsilieri CNR CME, Reprezentant ANRE/ Electrica

6. Aprilie 23 

Conferinţa „IMPACTUL MODIFICĂRILOR LEGISLAŢIEI 
NAŢIONALE ASUPRA SECTORULUI ENERGETIC     
• Locul: UPB
• Organizatori: CNR-CME, UPB, Transelectrica 
• Responsabili de eveniment: Dr. ing. Alexandru PĂTRUŢI, onsilier 

CNR CME şi ing. Niculae HAVRILEŢ, onsilier Ministerul Energiei

7. Mai 

Conferinţa „GAZUL NATURAL - RESURSA VITALĂ DE ENERGIE 
PENTRU ROMÂNIA     

23 mai 

• Locul: OMV Petrom
• Organizatori: CNR CME, OMV Petrom, UPG Ploiesti, Romgaz
• Responsabili de eveniment: Prof. dr. ing. Niculae N. ANTONESCU,

onsilier CNR CME şi Mădălin APOSTOL, OMV Petrom

8. Mai 15  16 
WEC STANDING COMMITTEE MEETING & WORKSHOPS 
• Locul: Londra
• Organizator: Consiliul Mondial al Energiei (CME)
• Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Ştefan GHEORGHE

9. Iunie 5  6 

WEC REGIONAL SCENARIOS AFFIRMATION WORKSHOP 

27 iunie 

• Locul: Bucure ti
• Organizatori: CME, CNR-CME
• Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Ştefan GHEORGHE

10. Iunie 20 

Conferin a DIGITALIZARE ÎN UTILITĂŢI: BLOCKCHAIN 
ŞI ALTE TEHNOLOGII  
• Locul: UPB
• Organizatori: CNR CME, PwC. Cu sprijinul: UPB
• Responsabili de eveniment: Bogdan BELCIU, PwC şi Prof. dr. ing. 

Virgil MU TESCU, onsilier CNR CME

11. Iulie 4

Conferinţa SISTEME DE ENERGIE ŞI IMPACTUL ECONOMIC AL 
PENETRĂRII NOILOR TEHNOLOGII  

 • Locul: CCIB;  Organizatori: CNR CME, CCIB, IAEE
• Consilier responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Ionuţ PURICA, CNR-CME

August 22 august 



12. Septembrie 4 

Conferinta SITUAŢIA LA ZI A DOMENIULUI NUCLEAR  

26 septembrie 

• Locul: UPB
• Organizatori: CNR CME, CNCAN i Nuclearelectrica
• Consilier responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Ionuţ PURICA, CNR-CME

13. Septembrie 7  12 

ADUNAREA EXECUTIVĂ A CME ŞI CONGRESUL MONDIAL AL ENERGIEI 
• Locul: Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite
• Organizator: CME
• Responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Ştefan GHEORGHE, 

irector eneral xecutiv CNR CME

14. Septembrie 19 

Simpozion „SOLUŢII DE DIGITALIZARE ŞI ROBOTIZARE 
ÎN SECTORUL ENERGIE ŞI INDUSTRIE   
• Locul: Bucure ti
• Organizatori: CNR CME, ABB. Parteneri: Companii de transport 
şi distribuţie energie, generare, ALRO SA, Automobile Dacia

• Responsabili de eveniment: Ing. Ovidiu APOSTOL, Director
ROMELECTRO, ing. Bogdan ILIAŞ, Director ABB

15. Octombrie 10 

Conferinţa ENERGII DIN SURSE REGENERABILE. 
GENERARE DISPERSATĂ. PROSUMATORI.  

24 octombrie 

• Locul: ELECTRICA SA, Sala Radu Zane
• Organizatori: CNR-CME, Electrica, Hidroelectrica și ANRE
• Consilier responsabil de eveniment: Prof. N.GOLOVANOV, CNR-CME

16. Octombrie 17 

Conferinţa EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN ROMÂNIA, STADIU 
ŞI PERSPECTIVE   
• Locul: ELECTRICA SA, Sala Radu Zane
• Organizatori: CNR-CME, ANRE. Parteneri: Electrica 
• Consilier responsabil de eveniment: Dr. ing. Vasile RUGINĂ, CNR-CME

17. Noiembrie 13 

Conferinţa ENERGETICA RURALĂ MODERNĂ  SOLUŢIE PENTRU 
LIMITAREA POLUĂRII MEDIULUI AMBIANT  

21 noiembrie • Locul: Universitatea Politehnica Bucureşti
• Organizatori: CNR-CME, Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri, Romgaz
• Consilier responsabil de eveniment:

18. Decembrie 5

Conferinta INSTRUMENTE CME PENTRU EVALUAREA 
POLITICILOR ENERGETICE  TRILEMA  

12 decembrie • Locul: Univ. Politehnica Bucureşti; Organizatori: CNR-CME, ANRE şi UPB
• Consilier responsabili de eveniment: Dr. ing. Gheorghe INDRE, CNR CME

PROGRAMUL EVENIMENTELOR ORGANIZATE DE MEMBRII COLECTIVI ÎN ANUL 2019 
LA CARE CNR – CME ARE CALITATEA DE COORGANIZATOR SAU PARTENER DE EVENIMENT 

Nr. 
crt Data Titlul evenimentului / Locul / Organizatorii 

1. Martie 28 
Energy CEO Forum & Awards 2019 
• Locul: Bucuresti, Hotel Inter ontinental, Sala Rond
• Organizator: The Diplomat Bucharest; Cu suportul: CNR CME

2. Aprilie 3 

Expo-Conferinţa ZIUA COMUNICAŢIILOR 2019  
• Locul: Bucuresti, Crowne Plaza Hotel
• Organizator: ITS Events Management; Asociaţie parteneră: CNR CME 
• Consilier CNR CME responsabil de eveniment: Ing. Călin Vilt

3. Aprilie 4 

Expo-Conferinţa IoT DAY Romania  
• Locul: Bucure ti, Crowne Plaza Hotel
• Organizator: ITS Events Management; Asociaţie parteneră: CNR CME 
• Consilier CNR CME responsabil de eveniment: Ing. Călin Vilt

4. Iunie 4 

OIL & GAS TECH 2019 From Field to Market (Conference & Exhibition) 
• Locul: JW Marriott Bucharest Grand Hotel
• Organizator: Industry Media Vector; Supporting Organisation: CNR CME
• Consilier CNR CME responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. N.N. Antonescu 

5. Octombrie 
17 18 

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND ENVIRONMENT CIEM 2019: 
ENERGY FOR A GREEN DIGITAL WORLD 
• Locul: Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)
• Organizatori: UPB, AOSR, UPT; Coorganizator: CNR CME
• Consilier CNR CME responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov

6. Octombrie 
23 24 

EXPO-CONFERINŢA NAŢIONALĂ „SMART CITIES OF ROMANIA  (SCoR Bucureşti 2019) 
• Locul: Hotel Crowne Plaza; Organizatori: ARTS, CNR CME,  ITS Events Management, 

ITS Romania; Persoană de contact: Liliana Balici, ITS Events Management
• Consilier CNR CME responsabil de eveniment: Ing. Călin Vilt

7. Noiembrie 
POWER ENERGY TECH CONFERENCE & EXHIBITION PETEC 2019 
• Locul: Tbc; Organizator: Industry Media Vector; Supporting Organisation: CNR CME
• Consilier CNR-CME responsabil de eveniment: Prof. dr. ing. N.N. Antonescu 
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Problema emigrării reprezintă 
de mai mult timp o problemă seri-
oasă pentru țara noastră și nu este 
un secret că aceasta a devenit mai 
degrabă un lucru banal cu care ne-
am obișnuit. În ultimii ani a ajuns 
însă să fi e una dintre ele mai gra-
ve probleme cu care se confruntă în 
prezent România, devenind aproape 
o amenințare de siguranță naționa-
lă. Conform unui recent raport ONU, 
după Siria, țară lovită de un război 
civil, România este a doua țară 
din lume în topul celor care au 
pierdut cei mai mulți locuitori 
din cauza migrației. Raportul ara-
tă că în ultimii 10 ani aproxi-
mativ 3 milioane de români 
s-au stabilit peste hotare, ceea 
ce reprezintă aproape 15% din 
populația totală a României.

Aproape jumătate din-
tre tinerii români cu vârste 
de până în 35 de ani vor să 
plece din țară în următorii 5 
ani, arată un studiu european. 
Întrebați de ce vor să plece, 
tinerii români pun pe primul 
loc oportunitățile de lucru, fap-
tul că au familie sau prieteni în alte 
țări, nemulțumirea față de institu-
țiile statului, față de sistemul de 
sănătate, social sau de pensii, lipsa 
accesului la educație și egalitatea 
de șanse. Iar trendul este unul în-
grijorător, deoarece statisticile arată 
că în fi ecare an numărul românilor 
care pleacă crește cu peste 10 000 
persoane.

Periculos este și faptul că în 
ultimii ani numărul persoanelor 
care s-ar întoarce în România 
a scăzut dramatic. După aderare 
României la Uniunea Europeană, ro-
mânii au început să plece în străină-
tate la muncă, uneori chiar și neca-
lifi cată, pentru a câștiga mai bine și 
pentru a-și asigura un trai mai bun, 
trimițând totodată importante sume 
de bani familiilor rămase în țară, 
ceea ce a avut un puternic impact 
pozitiv asupra dezvoltării economice 
a țării. Acum însă, pe fondul lipsei 
de încredere din ultimii ani, au înce-
put să emigreze în alte țări și mulți 

români cu studii superioare, speci-
aliști califi cați și chiar elevi și stu-
denți, obiectivul lor fi ind nu numai 
câștigul mai bun, dar și perspectiva 
unei frumoase cariere profesionale, 
ceea ce nu le mai poate asigura țara 
lor. Mai grav este că mulți dintre cei 
plecați încearcă să-și aducă familia 
în țările unde s-au stabilit, întoarce-
rea în România nemaifi ind o opțiune 
viabilă, datorită pierderea speranței 
într-un viitor mai bun în țara lor.

Plecarea tinerilor din țară și îm-
bătrânirea populației care rămâne, 
atrag după sine și consecințe nega-
tive asupra bugetului statului, care 

evident scade, dar și asupra siste-
mului de pensii. Pe de altă parte, 
companiile românești se confruntă 
cu o gravă criză a forței de muncă, 
atât califi cată, cât și necalifi cată, 
astfel încât, în ultimii ani au ajuns 
să apeleze la muncitori străini din 
țări extra-europene, care deja au 
început să ia cu asalt piața muncii 
din România. Cu toate acestea, 
se discută foarte puțin despre 
acest fenomen al emigrației, 
rușinați fi ind de o problemă pe 
care încercăm cu ardoare să o 
ascundem.

Ce se va întâmpla în sectorul 
energetic?

Vom începe să importăm și mai 
multă energie, tehnologii, compe-
tențe și oameni.

Criza forței de muncă va de-
veni din ce în ce mai gravă la 
toate nivelurile de competen-
țe. România are nevoie ca fi rmele 
și companiile din energie să devină 
proactive, să creeze un context favo-

rabil de dezvoltare la nivel național 
și local, să atenueze motivele pen-
tru care tinerii pleacă. Este nevoie ca 
acestea să se implice în comunitate 
la modul cel mai serios, și, dincolo de 
sponsorizări și donații, să participe 
activ la educarea, formarea și pro-
fesionalizarea sectorului energetic. 

Tinerii profesioniști, cei pu-
țini care au mai rămas în țară, 
pot genera cu ajutorul compani-
ei, schimbarea de care este ne-
voie, dar nu o pot face singuri.
Industria de energie din România 
poate fi  schimbată și reformată doar 
dacă își dorește și dacă are susține-
rea economică și politică necesare, 
altfel lucrurile devin foarte compli-
cate, dar nu imposibile. Avem nevo-
ie de un efort comun, coordonat pe 
care să-l implementăm împreună, la 
nivel de ONG-uri, companii, media, 
universități și administrație publică. 

Până la un acord general, 
avem nevoie de acei tineri și de 
acele companii sufi cient de am-
bițioase încât să creadă cu con-
vingere că pot schimba România 
și sufi cient de curajoase încât să 
o și facă. Avem nevoie de oameni 
și de organizații care să îi inspire și 
pe ceilalți să acționeze, să nu mai 
stea doar în tribună, ci să intre în 
teren să joace. În lipsa sportului, 
nici spectatorii nu mai au ce să ur-
mărească! 

 „Eu ce am făcut astăzi ca 
România să fi e un loc mai bun?“
ar putea fi  întrebarea zilnică care cu 
siguranță va transforma țara.

*
* *

Future Energy Leaders Ro-
mania este o organizație a tinerilor 
din energie din cadrul CNR –  CME, 
care își propun să creeze România 
pe care și-o doresc, o Românie 
ambițioasă, profesionistă și pre-
dictibilă, o țară care să atragă ta-
lente, nu care să le facă să plece. 
Cei interesați pot aplica trimitând 
un CV și o Scrisoare de Motivare 
pe hr@felromania.org. 

FEL RomâniaFEL România

ENERGIA (NE)REGENERABILĂ A TINERILOR
DIN ROMÂNIA
Mihai Toader-Pasti, președintele FEL Romania, CNR – CME
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COPIL
Elena Ratcu: ‒ Copil fi ind, în-

tr-o duminică în care Tatăl dum-
neavoastră v-a luat la Anina să 
vizitați locurile unde lucrase bu-
nicul dumneavoastră, Taica Pa-
vel, miner la minele din localitate, 
v-a impresionat teribil un grup de 
tineri călarind niște cai superbi, 
prinși într-o cavalcadă veselă prin 
pădurile din jurul Aninei. Erau ti-
nerii ingineri, angajați ai societății 
UDR (Uzinele „Domeniile Reșița“) 
pentru care în zilele de sărbătoa-
re, aceasta organiza activități de 
petrecere a timpului liber. Acela 
să fi  însemnat „declicul“ care v-a 
determinat să deveniți inginer?

Mircea Cârdu: ‒ Cred că acela a 
fost unul dintre „declicuri“. După mai 
multe excursii la Anina, ascultând po-
veștile spuse de Tata despre activita-
tea de la UDR, mi-am dorit tare mult 
să devin inginer. M-a ajutat și faptul că 
încă din școala primară mă atrăgeau 
științele exacte și consideram că ma-
tematica este chintesența ordinii și a 
rigurozității, calități după care m-am 
călăuzit întreaga viață și pe care le-
am moștenit în parte și de la bunica 
mea, Maica Lenci, țărancă, absolventă 
a școlii germane – o femeie de o con-
duită morală și spirituală de excepție. 

Pe de altă parte, mi-am dat sea-
ma că inginerii de la UDR și familiile 

lor erau foarte bine tratați și moti-
vați, asigurându-li-se toate condi-
țiile unui confort decent pentru a-și 
putea desfășura în liniște activitatea 
la uzină sau în alte locuri de muncă 
din zonă, fără să fi e apăsați de griji 
suplimentare. La dorința mea de a 
deveni inginer a intervenit și faptul 
că, în ultimul an de liceu, am început 
să fi u grozav de pasionat de rachete 
și de energia nucleară. Citind regu-
lat reviste științifi ce, inclusiv revista 
„Science et Vie“ pe care o împrumu-
tam de la profesorul nostru de fi zică, 
hotărârea mea de a deveni inginer a 
început să capete contur, astfel încât 
am dat examen la Facultatea de Me-
canică a Politehnicii timișorene, iar în 
anul 1957 am devenit inginer. Așa-
dar, mi-am îndeplinit visul. 

UCENIC
E.R.: ‒ De regulă, spuneți că 

în perioada de început a carierei 
profesionale de la Întreprinde-
rea de Reparații Auto Nr. 13 (IRA 
13) din Timișoara ați fost de fapt 
„ucenic“, nu inginer. De ce?

M.C.: ‒ După absolvirea facul-
tății, am fost inițial inginer stagiar 
la IRA 13, dar, eliberându-se un 
post de maistru de atelier, directorul 
mi-a propus această funcție, care, 
deși sub nivelul meu de pregătire, 
era mai bine remunerată decât cea 

DIALOG DE SUFLET CU DL ING. MIRCEA CÂRDU, 
EXPERT ÎN MAȘINI TERMICE (fragmente)
Prof. Elena Ratcu, consilier al CNR – CME

Activitatea profesională a inginerului 
Mircea Cârdu este impresionantă, iar spiri-
tul, calitatea morală și umană, rigurozita-
tea Omului Mircea Cârdu sunt copleșitoare. 
La prima noastră întâlnire pentru realizarea 
acestui dialog de sufl et am convenit ca aces-
ta să fi e structurat cronologic, pe câteva ca-
pitole: „copil“, „student“, „ucenic“, „calfă“, 
„meseriaș“. Fiind un interlocutor fascinant, 
pe parcursul întâlnirilor noastre ideile zbu-
rau, amintirile se împleteau, iar povestea de 
viață și de carieră a domnului Mircea Cârdu 
devenea din ce în ce mai captivantă. Vocea îi 
era când molcomă, când șoptită, când ușor 

apăsată, dar niciodată ridicată ori severă. De multe ori îl ascultam pur 
și simplu și doar rareori interveneam cu câteo întrebare pentru a lămuri 
unele dintre întâmplările povestite. Am respectat dorința sa, ca în for-
ma tipărită a dialogului nostru să scriu cu majusculă cuvintele „Mamă“ 
și „Tată“, pentru că, spune dumnealui, „Așa cum Dumnezeu este unic 
pentru Univers, Părinții constituie perechea unică, «izvoditoare» de în-
ceput, pentru fi ecare dintre noi“.

Abslovent al Institutului Politehnic 
din Timișoara, Facultatea de Mecanică, 
Secția mașini termice, în anul 1957, 
dl Mircea Cârdu și-a început activita-
tea ca maistru la Întreprinderea de 
Reparații Auto Nr. 13 (IRA 13) din 
Timișoara (între 1957 și 1959). A fost 
apoi inginer proiectant la UCM Reșița 
(1959 – 1968), șef al Secției turboma-
șini la ICPET București (1968 – 1979 și 
1986 – 1990), al cărui director general 
a fost (1979 – 1986 și 1990 – 1994). 
A fost consilier la SOCET S.A Bucu-
rești (1994 –  2003) și consilier la S.C. 
HERBING S.R.L. (2003 – 2014). S-a 
specializat în cercetarea și proiectarea 
turbinelor cu abur și alte echipamente 
pentru centrale termoelectrice și nu-
clearoelectrice în URSS, Franța, SUA, 
Italia, Canada și a făcut schimburi de 
experiență cu specialiștii din Germa-
nia, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, 
Serbia, Croația, Bulgaria, Ucraina, 
Grecia, China, India, Kuweit, Sri Lan-
ka. A publicat un mare număr articole 
de specialitate în revistele Construcția 
de mașini, Energetica, Revista trans-
porturilor și a contribuit cu lucrări la 
publicațiile ENERG si EMERG. După 
1983, a publicat, ca autor sau coautor, 
articole în Revue Roumain des Scien-
ces Techniques și Energy Conversion 
and Management. A avut o strânsă 
colaborare în domeniul matematicii 
cu prof. Malvina Baica (Universita-
tea Wisconsin din SUA), de origine 
română, împreună cu care a scris o 
serie de lucrări științifi ce publicate în 
Buletinul Științifi c al Universitatii Poli-
tehnica din Timișoara și în cartea The 
Paratrigonometry (Editura AGIR, Bu-
curești, 2010), precum și în domeniul 
matematicii neconvenționale, cu apli-
cații în fi zică și cosmologie. Este autor 
a opt invenții patentate și al cărților 
Cărări spre toate zările (1998) și Cum 
am devenit inginer și alte fi le de jurnal 
îngălbenite (2017) și coautor al căr-
ții Turbine cu abur, în colaborare cu 
T. Grecu si I. Nicolau (1976). A fost 
distins cu medaliile Ordinul Muncii, 
Ordinul Meritul Științifi c și Ordinul 
Tudor Vladimirescu. Este membru 
AGIR, IRE și membru de onoare al 
CNR – CME, iar numele său este 
menționat în Who’s Who în știința și 
tehnica românească (1996), Who’s 
Who in the World, Who’s Who in Sci-
ence and Engineering, Who’s Who 
in Finance and Industry, The Marqis 
Who’s Who in America (2007), Great 
Minds of 21st Century – American Bio-
graphical Institute (2011).
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a unui inginer stagiar. Și, din acest 
motiv, dar și pentru că voiam să 
învăț meserie, am acceptat pe loc. 
Perioada mea de „ucenicie“ a înce-
put în momentul în care am devenit 
maistru. Timp de doi ani am învă-
țat mult despre relația cu oamenii 
de diverse psihologii umane, pen-
tru că Timișoara a fost și este un 
oraș etnic multicultural, iar la IRA 
13 lucrau oameni din toate etniile: 
români, nemți, unguri, sârbi, evrei. 
Tot acolo am învățat și ce înseamnă 
simbioza dintre om și mașină. Deși 
a fost o perioada relativ scurtă din 
viața mea profesională, eu o con-
sider foarte importantă și o carac-
terizez drept capitolul de început al 
meseriei mele de inginer. (...)

CALFĂ
E.R.: ‒ După doi ani de uce-

nicie la IRA 13 Timișoara, ați de-
venit inginer proiectant la Uzina 
de Construcții de Masini Reșița 
(UCMR). Acesta a fost începutul 
perioadei de „calfă“?

M.C.: ‒ Da, la Reșița am lu-
crat 10 ani, foarte importanți pen-
tru mine. Acolo am învățat meserie 
adevărată. Am lucrat la Serviciul 
Constructor șef – Atelierul de pro-
iectare turbine cu abur și am avut 
doi mentori fantastici de la care am 
învățat enorm: profesorul Gavril 
Creța, pe parte de teorie, și ingine-
rul Victor Brădățeanu, un practician 
deosebit. Îmi place să spun că peri-
oada mea de la Reșița a fost pentru 
mine perioada de „calfă“.

De obicei, în Banat ești „ucenic“ 
vreo trei ani, apoi ești „calfă“, tot cam 
vreo trei ani. În sistemul nemțesc, 
se obișnuia ca la sfârșitul perioadei 
de „calfă“, oamenii să fi e trimiși în 
stagii de specializare în străinătate, 
pentru consolidarea și perfecționa-
rea cunoștințelor. Era perioada ani-
lor ’60, iar pe noi ne-au trimis vreo 
două luni întâi în Rusia, care atunci 
se numea URSS, la uzinele LMZ Le-
ningrdskii Metalliceskii Zavod. Am 
lucrat foarte bine cu rușii pentru că 
eu cred că și ei erau organizați după 
sistemul nemțesc (râde) și rezolvau 
foarte bine problemele tehnice. Ul-

terior, această activitate s-a extins 
și asupra Uzinelor Vulcan București, 
CUG Cluj și COMELF Bistrița (....).

MESERIAȘ
E.R.: ‒ Anii 1959 – 1968, 

practic au însemnat perioada de 
învățare a meseriei, iar pasiunea 
dumneavoastră pentru motoare 
s-a pliat perfect peste ceea ce 
făceați la UCM Reșița, în calitate 
de „calfă“. Greșesc?

M.C.: ‒ Nu greșiți! Pentru mine, 
perioada de Reșița a însemnat, ca să 
zic așa, perioada de șlefuire a mese-
riei. Pe plan național a urmat o mare 
schimbare organizatorică, în urma 
căreia s-a construit și IMGB Bucu-
rești și s-a hotărât preluarea de că-
tre IMGB a fabricației de turbine cu 
abur, în care mă specializasem eu, 
astfel încât, mulți oameni din Reși-
ța au fost transferați la IMGB, înce-
pându-se cu proiectarea. Evident, și 
eu am ajuns atunci la IMGB, iar asta 
numesc eu perioada mea de „mese-
riaș“. „Meșter“ nu mă consider pen-
tru că meșter înseamnă să poți să-i 
înveți pe alții, ori eu n-am ajuns la 
această treaptă de perfecționare. 

La IMGB am aplicat ceea ce am 
învățat la Reșița, la care s-a adău-
gat specializarea din Franța, făcută 
cu ocazia preluării licenței pentru 
grupul de 330 MW. De aici am dez-
voltat mașinile pe care le-am rea-
lizat și pentru export și la care am 
aplicat două tehnici: cea pe care am 
învățat-o și am aplicat-o la Reșița, și 
cea însușită din licențe pentru două 
mașini de 12 MW (turbina cu abur, 
simbolizată, CSL 12) și de 50 MW 
(turbina cu abur, simbolizată DSL 
50). Pentru turbina CSL 12, docu-
mentația tehnică a fost primită de 
la Uzina KTZ din Kaluga, iar pentru 
turbina DSL 50, documentația teh-
nică a fost primită de la Uzina LMZ. 
Pentru generatoarele electrice de 12 
MW (60 MWe, documentația tehnică 
a fost primită de la Uzina Electrosita
din Leningrad (...). 

E.R:: ‒ ICPET București a de-
venit unitatea de proiectare și 
cercetare a IMGB?

M.C.: ‒ Da, cercetarea a fost la 
început utilizată numai pentru par-
tea legată de fabricația IMGB în la-
boratoarele de cercetare și într-un 
atelier de machete (....).

E.R.: ‒ După ce ați fost șef de 
secție doi ani la ICPET, ați deve-
nit directorul general al ICPET, 
în două mandate: 1979 – 1986 
și 1990 – 1994. Ce s-a întâmplat 
în intervalul dintre aceste man-
date?

M.C.: ‒ Între aceste două in-
tervale am avut unele probleme de 
sănătate și am considerat că este 
mai bine ca o vreme să nu mă mai 
afl u chiar în prima linie, astfel încât 
am renunțat la funcția de director 
general și am revenit la funcția de 
șef de secție turbomașini, timp de 
patru ani. 

După Revoluția din decembrie 
1989, colegii și șefi i mei m-au rugat 
să accept din nou funcția de director 
general. Am acceptat-o și am rămas 
în această funcție până în 1994, 
când am împlinit 60 de ani și mi-am 
spus că e sufi cient. Aici e o poveste 
în treagă.(....)

În fi nal, am plecat, pe post de 
consilier, la SOCET București, care 
livra în principal echipamente și 
aparatură pentru termocentrale și 
hidrocentrale și care a rezultat în 
urma privatizării CIUIE (Centrala 
Industrială Utilaj Energetic) (...). 

*
*  *

Despre povestea fascinantă a 
carierei și a vieții domnului Mircea 
Cârdu, despre perioada de indus-
trializare intensă a țării, despre 
cele cinci întâlniri proverbiale ale 
sale cu Nicolae Ceaușescu, despre 
proiectul falimentar – Centrala 
Termoelectrică de la Anina care 
trebuia să aibă drept combusti-
bil șisturile bituminoase, despre 
OMUL, Mircea Cârdu, despre tră-
irile, pasiunile, visele sale, despre 
înțelepciune și sensibilitate, despre 
cum vede prezentul și care este vizi-
unea sa despre viitorul țării, veți 
afl a în volulul III al cărții „Seniorii 
Energiei“. 
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Camera de Comerț și Industrie 
a Municipiului București (CCIB) a 
organizat, la sfârșitul lunii noiem-
brie, în Aula Carol I din sediul său 
istoric, conferința „România 2030: 
Cum recuperăm decalajele față de 
Europa Occidentală“, manifestare 
inclusă în seria eve-
nimentelor speciale 
dedicate aniversării 
a 150 ani de funcți-
onare neîntreruptă a 
Camerei bucurește-
ne. Conferința a re-
unit reprezentanți ai 
comunității de afa-
ceri din București și 
din țară, ai mediului 
academic și speci-
aliști de top din do-
meniul economic și 
fi nanciar-bancar. 

Prin acest eveni-
ment, CCIB și-a propus să deschidă 
o dezbatere despre cum poate re-
cupera România, într-un viitor pre-
vizibil, decalajul economic și social 
care o desparte de statele dezvolta-
te și despre modul în care sistemul 
cameral poate sprijini, prin capaci-
tatea sa de antrenare la nivel local 
și regional, politicile de convergență 
și programele de dezvoltare pe ter-
men lung.

„Vrem să vedem în țara noastră o 
pătură de mari antreprenori români, 
care încetul cu încetul să pretindă 
pozițiile ocupate astăzi de multina-
ționale? Vrem să vedem fi rme pro-
fi tabile, care să cucerească poziții 
pe piețele țărilor vecine și chiar mai 
departe? Vrem să creștem, într-un 
cuvânt, economia românească la 
adevăratul ei potențial? Întreprin-
derile mici și mijlocii trebuie sprijini-
te, politicile publice, regândite, si, în 
același timp, si antreprenorii trebuie 
să treacă printr-o schimbare a men-
talității. Antreprenoriat înseamnă, 
în economia modernă, o contribuție 
inovatoare și creatoare de locuri de 
muncă. Viitorul României este capi-
talist și antreprenorial, și avem re-
sursele să facem ca planurile noas-
tre să devină realitate“, a afi rmat 

prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, 
președintele Camerei de Comerț și
Industrie a Municipiului București, 
în cadrul evenimentului.

O radiografi e a economiei ro-
mânești, în structură și dinamică, 
cu punctarea atuurilor, dar și a ele-

mentelor ce pot genera dezechilibre 
a fost făcută de keynote speaker-ul 
conferinței, acad. Mugur Isărescu, 
guvernatorul Băncii Naționale a Ro-
mâniei (BNR). „Dincolo de traiec-
toria ascendentă a consumului și a 
activității comerciale din ultimii ani, 
merită subliniat că industria crește 
într-un ritm robust, forța de trac-
țiune venind din 
partea sectorului 
prelucrător. Indus-
tria alimentară re-
prezintă o altă ra-
mură care a reușit 
să capete amploare 
în ultimul deceniu. 
Semnalul este unul 
pozitiv în opinia 
mea, dacă intro-
ducem în ecuație și 
suprafața agricolă a 
țării. La polul opus 
se plasează indus-
tria ușoară. În cazul acestui sector, 
nu putem face însă abstracție de 
tendințele globale, fi rmele migrând 
către est în cursa pentru reducerea 
costurilor. Totodată, proeminența 
sectorului IT&C ne îndreptățește să 
credem că deținem potențialul de a 
ne încadra în tendința globală a digi-

talizării“, a afi rmat Mugur Isărescu. 
Cu acest prilej, guvernatorul 

BNR a avertizat: „Pentru a nu dera-
ia, trebuie să avem un ritm adecvat 
de creștere, astfel încât câștigurile, 
oricât de spectaculoase, să nu fi e 
afectate de căderi abrupte. Con-
vergența nu este un sprint, este un 
maraton“. „Procesul de recuperare a 
decalajelor este, dincolo de umbra 
oricărui dubiu, un efort colectiv care 
are multe dimensiuni ce se susțin 
reciproc. Niciuna dintre acestea nu 
trebuie neglijată, iar un dialog onest 
și competent între reprezentanții 
mediului de afaceri, specialiștii din 
instituțiile academice și autoritățile 
care gestionează politicile macroe-
conomice este esențial din această 
perspectivă“, a afi rmat, în fi nalul 
expunerii sale Mugur Isărescu.

În primul panel, participanții au 
avut posibilitatea de a se întâlni în-
tr-un cadru structurat cu: prof. univ. 
dr. Eugen Dijmărescu (Universitatea 
Româno-Americană, fost ministru al 
economiei și fi nanțelor și fost vice-
guvernator al BNR), prof. univ. dr. 
Bogdan Murgescu (Universitatea din 
București) și cu Florin Luca, econo-
mist-șef CEC Bank, care au vorbit 
despre provocările, limitele și perico-

lele ce stau în 
fața recuperă-
rii decalajelor 
față de Europa 
Occidentală , 
dar și despre 
prioritățile pe 
care România 
ar trebui să le 
aibă în perioa-
da următoare.

„Trebuie să 
fi m preocupați 
de procesul 
de separare 

a nucleului dur al Uniunii Europe-
ne de restul țărilor membre. Acesta 
conduce la accentuarea decalajelor 
tehnologice între cele două grupuri 
de țări și la creșterea tentației de 
migrare a forței de muncă înalt cali-
fi cate dinspre est către vest“, a atras 
atenția Eugen Dijmărescu. 

RECUPERAREA DECALAJELOR FAȚĂ DE EUROPA 
OCCIDENTALĂ, ÎN DEZBATERE LA CCIB
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În opinia prof. univ. Bogdan Mur-
gescu, factorii care conferă compe-
titivitate economică României sunt: 
apartenența la Uniunea Europeană, 
costul încă redus al forței de mun-

că, prezența semnifi cativă a marilor 
companii transnaționale în industrie 
și servicii, dar și rezervele de creș-
tere a productivității din agricultu-
ră. În ceea ce privește sursele de 
inefi ciență și factorii de risc, prof. 
univ. Bogdan Murgescu a indicat: 
slăbiciunea statului, vulnerabilitatea 
la eventuale șocuri externe și riscul 
unor derapaje politice majore.

„Industria de tehnologie a infor-
mației este singura în care Româmia 
poate avea o magnitudine interna-
țională care să depășească pe cea 
a armatei, culturii și diplomației“, 

este de părere Florin Luca. Econo-
mistul-șef al CEC Bank consideră că 
avem nevoie de mai puține legi, dar 
simple și clare, inclusiv în domeniul 
fondurilor europene.

Stimularea dezvoltării întreprin-
derilor mici și mijlocii, ca soluție 
pentru creșterea durabilă a econo-
miei, mediul concurențial și com-
petitivitatea, calea pe termen lung 
pentru cercetare și învățământ, ta-
xarea muncii și soluții posibile cu 
privire la criza de forța de muncă 
au fost principalele teme abordate 
în cel de al doilea panel de: prof. 
univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preșe-
dintele CCIB, Elena Kleininger, vice-
președinte al Consiliului Concuren-
ței, prof. univ. Emilian M. Dobrescu, 
Academia Română, Dan Manolescu, 

președintele Camerei Consultanților 
Fiscali. 

„Consiliul Concurenței ajută eco-
nomia să folosească resursele pe 
care le are în mod mai inteligent și 
să vedem în competiție un instru-
ment pentru recuperarea decalaje-
lor“, este de părere Elena Kleininger. 
În opinia lui prof. univ. Emilian M. 
Dobrescu, pentru stimularea dezvol-
tării durabile a economiei românești 
ar fi  necesară o reașezare a sumelor 
alocate pe principalele linii bugetare, 
în sensul reducerii fondurilor alocate 
asistenței sociale și folosirii acesto-
ra în domeniile-cheie care pot aduce 
plus-valoare economiei românești. 
Președintele Camerei Consultanților 
Fiscali a abordat subiectul sensibil al 
taxării diferitelor categorii soaciale și 
a prezentat soluții care pot genera 
creșterea încasărilor la bugetul de 
stat și pot contribui, totodată, la re-
tenția forței de muncă.

Cu prilejul acestei conferințe, 
care încheie seria evenimentelor 
speciale dedicate aniversării a 150 
ani de funcționare neîntreruptă a 
Camerei bucureștene, au transmis 
mesaje: Emil Constantinescu, pre-
ședinte al României între anii 1996 
și 2000, Majestatea Sa Margareta, 
Custodele Coroanei Române, Pre-
zidiul Academiei Române și Mihnea 
Costoiu, rector al Universității Poli-
tehnica  București, acesta din urmă 
înmânând președintelui CCIB și o 
plachetă aniversară. 
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Introducere
În numărul 195 din septembrie 

2018 al Mesagerului energetic am 
refl ectat asupra noțiunilor energie, 
resurse și mediu, în încercarea de a 
elimina o serie de confuzii, unele din 
păcate întreținute voit în opinia noas-
tră din interese politice, comerciale 
sau de piață. În începutul acestui ar-
ticol facem referire din nou la aceas-
tă situație, pentru a preciza faptul că 
vom expune, în următoarele nume-
re ale Mesagerului Energetic, câteva 
refl ecții privind evoluția legislației în 
domeniul energiei, preponderent a 
energiei electrice, dar nu vom aco-
peri domeniile resurselor energetice 
primare, petrolul, cărbunele, gazele 
naturale, care sunt și au fost regle-
mentate de-a lungul vremii în legi 
specifi ce, legea minelor, legea petro-
lului, legea gazelor naturale etc.

Abordarea pe care o propunem 
împarte parcursul a 100 de ani de 
existență a României în două peri-
oade distincte, și anume: înainte de 
aderarea la UE și după aderarea la 
UE având în vedere particularitățile, 
obiectivele și dezvoltările diferite ale 
procesului de legiferare în cele două 
perioade. În acest prim articol din 
această serie, publicăm materialul 
„Descrierea procesului de legife-
rare a energiei“, elaborat în 2003 
de regretatul ing. dipl. Costin Ru-
căreanu pentru proiectul Tezau-
rul Energeticii Românești, inițiat 
și coordonat de ECGP, organizată de 
regretatul dr. ing. Zonel Vasiliu, care 
sintetizează evoluția legislației în do-
meniu până la aderarea României la 
UE. În numerele viitoare vom urmări 
dezvoltarea procesului din poziția de 
țară membră a UE. (Consilier științi-
fi c dr. ing. Gheorghe Indre)

Desrierea procesului 
de legiferare a energiei

Puțină istorie
Primele legiferări din România în 

legătură cu electrifi carea o priveau 

numai indirect, ele referindu-se în 
fapt la regimul apelor. O primă lege 
a apelor a fost dată încă din anul 
1898 și prevedea ca principalele 
cursuri de ape, precum și apele mă-
rii, până la distanța de „o bătaie de 
tun de la țărm“, aparțin domeniului 
public. Această lege se referea însă 
numai la problemele de navigație și 
doar în expunerea de motive a legii 
se menționau și efectele economice 
ale apelor, în legătură cu irigațiile și 
cu forța motrice. Legi similare existau 
și în Transilvania, și în Bucovina, în 
cadrul fostului Imperiu Austro-Ungar. 
După întregirea României, problema 
întocmirii unei legi a apelor, mai cu-
prinzătoare și mai la obiect, s-a pus 
cu mai multă acuitate. Pentru rezol-
varea acestei probleme s-a alcătu-
it o comisie formată din membri ai 
parlamentului și din ingineri de spe-
cialitate, între care Elie Radu, Dimi-
trie Leonida, A. Davidescu. Această 
comisie a stabilit inițial principiile pe 
care trebuia să se bazeze legea, apoi 
o subcomisie a întocmit proiectul de 
lege, care a fost supus forurilor le-
giuitoare din acea vreme, aprobat și 
publicat în Monitorul Ofi cial din 4 au-
gust 1921. În conformitate cu aceas-
tă lege, toate apele de pe teritoriul 
României sunt bunuri publice, puse 
sub autoritatea și controlul statului. 
Întrebuințarea apelor și orice lucrări 
privitoare la ape se pot face numai 
pe temeiul unei autorizări. Lucrările 
pentru amenajarea economică a ape-
lor, precum: regularizarea cursurilor 
râurilor, apărarea contra inundațiilor, 
irigații, amenajări pentru instalarea 
de forță motrice ș.a. pot fi  executate 
și exploatate fi e de stat, fi e de par-
ticulari pe baza unei concesiuni din 
partea statului într-un sistem mixt. 
Legea prevedea întocmirea unui pro-
gram de utilizare integrală a apelor, 
însă între timp se puteau executa lu-
crări în urma unor studii și proiecte 
aprobate de stat. Din pacate, această 
lege nu a fost aplicată efectiv decât 
din anul 1924, când, cu unele modifi -
cări, a fost adoptată Legea regimu-

rilor apelor, publicată în Monitorul 
Ofi cial nr. 137 din 27 iunie 1924.

Problema energiei în sine, și nu 
numai ca anexă a amenajării apelor, 
a început să preocupe cercuri din ce 
în ce mai largi de specialiști și a fost 
susținută în congresele AGIR de la 
Iași, din 1921, de la Timișoara, din 
1922 și de la Cernăuți, din 1923, ca 
și în diferite publicații ale vremii.

În anul 1922 s-a instituit, pe lân-
gă Ministerul Lucrărilor Publice, „Co-
misia pentru studiul electrifi cării țării 
și coordonării exploatării combustibi-
lului“. În anul 1923, comisia a fost 
modifi cată și trecută la Ministerul In-
dustriei și Comerțului sub denumirea 
de „Comisia pentru studiul electrifi -
cării țării și coordonarea exploatării 
factorilor ei naturali producători de 
energie“. Comisia, compusă din spe-
cialiști, sub președinția profesorului 
Ludovic Mrazec, directorul Institu-
tului Geologic din România, a între-
prins studii privind rezervele de căr-
buni, petrol și gaz metan.

În anul 1924, apare Legea 
energiei, publicată în Monitorul 
Ofi cial nr. 143 din 4 iulie 1924. Prin 
această lege s-a urmărit:

 folosirea rațională a resurse-
lor naturale de energie, prin amena-
jarea cât mai completă a căderilor de 
apă, economisindu-se sursele epui-
zabile, cărbuni, petrol, lemn, gaze;

 îndrumarea spre o folosire 
mai mare a energiei electrice, pen-
tru a se putea centraliza producția 
în unități mari, economice și des-
centraliza consumul, conform nevo-
ilor diferitelor regiuni ale țării;

 îmbunătățirea randamentu-
lui în instalațiile termice, prin apli-
carea ultimelor cuceriri ale tehnicii.
Legea energiei din anul 1924 decla-
ra sursele naturale de energie bu-
nuri publice și recunoaște comune-
lor dreptul exclusiv de a instala pe 
teritoriul lor rețele pentru distribu-
irea energiei electrice la populație.

Legea energiei mai prevedea:
 întocmirea unui program 

general pentru producerea și dis-

EVOLUȚIA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL 
ENERGIEI ÎN ROMÂNIA
PARTEA I – PÂNĂ LA ADERAREA LA UE
Dr. ing. Gheorghe Indre, consilier al CNR – CME
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tribuirea energiei electrice, care să 
satisfacă necesitățile tuturor zone-
lor țării, în special pentru serviciile 
publice;

 acordarea de permise per-
soanelor competente pentru stu-
diul unor cursuri de apă, în vederea 
amenajării lor;

 acordarea de concesiuni de 
către stat pentru construirea de in-
stalații de forță, termice sau hidrau-
lice și de rețele electrice;

 plata către stat a unor taxe 
sau redevențe pentru obținerea de 
concesiuni și pentru exploatarea in-
stalațiilor;

 ajutorul statului pentru 
construirea de lacuri egalizatoare 
sau alte lucrări de interes general.
Pentru justa aplicare a legii energi-
ei s-au creat un „Consiliu superior 
al energiei“ şi un „Serviciu al ener-
giei“ în cadrul Ministerului Industriei 
şi Comerțului. Prin grija acestora s-a 
întocmit un proiect de regulament al 
legii energiei, un caiet de sarcini tip 
și s-au rezolvat cererile de concesiuni 
pentru studiul sau pentru construirea 
de obiective energetice. Dintr-un ra-
port al Consiliului superior al energiei 
pentru perioada 1925 – 1927 rezultă 
ca în acest interval s-au acordat con-
cesiuni pentru 390 de instalații hi-
droelectrice cu o putere totală de cca 
145MW și 131 de instalații termice, 
cu o putere totală de cca 90 MW. De 
asemenea, s-au dat acorduri de prin-
cipiu pentru studiile întocmite pentru 
obiective, între care:

 Primăria București – CHE la 
Scropoasa pe Ialomița, 11 MW;

 Ing. D. Leonida – CHE pe 
Bistrița la Toance și Bicaz, 125 MW;

 Uzina Electrică Trei Scaune 
– CHE pe Olt la Coșeni, 1435 kW;

 Fabrica de Hârtie Zărnești – 
CHE pe râul Bistra, 841 kW;

 Primăria București – CHE 
Grozăvești, 10 MW;

 Soc. SETA Sibiu – CTE Me-
diaș pe gaz metan, 3,7 MW și LEA 
60 kV, 50 km Sibiu – Mediaș;

 Soc. Electrica Câmpina – 
LEA 60 kV Florești – Câmpina – Si-
naia – Brașov, 65 km și 60 kV Flo-
rești – Moreni, 16,5 km;

 Soc. Miniera Banat – CTE 
Rusca Montană, 29,5 MW și LEA 120 
kV, 210 km, Rusca – Timișoara – Arad.

Dintre aceste lucrări, numai o 
mică parte au fost construite în pe-
rioada interbelică. Unele din ele au 

fost realizate, cu anumite adaptări 
sau modifi cări, după 1944.

Legea energiei din 1924 a re-
prezentat un pas important pentru 
sectorul energetic, dar s-a constatat 
curând că dezvoltarea acestuia nu 
se realizează în ritmul dorit, această 
situație fi ind atribuită cadrului neco-
respunzător constituit de lege. Se re-
proșa legii din 1924 că avea o serie 
de prevederi generale, fără precizări 
care ar fi  putut să o facă aplicabilă, 
nu ţinea seama de posibilitățile reale 
și mai ales restrângea dreptul de con-
cesiune numai la cetățenii romăni, 
ceea ce îngrădea pătrunderea capita-
lului străin în energetica românească. 
Ca urmare, în 1930 a aparut un nou 
pachet de legi: a energiei, a minelor 
și a administrării avuțiilor naționale.

Noua lege din 1930 a introdus 
noi principii, mai practice și mai rea-
liste, în acordarea concesiunilor și a 
ridicat restricția privind naționalita-
tea română a concesionărilor.

Legea energiei din 1930 a ră-
mas în vigoare până la naționali-
zarea din 1948, după care sectorul 
energetic nu a mai avut o lege spe-
cifi că. Problemele energiei se rezol-
vau în cadrul economiei planifi cate 
– planul de electrifi care de 10 ani, 
1951 –  1960, apoi planuri cincinale 
și anuale – care acordau, în general, 
energiei electrice o atenție specială, 
stabilind investițiile, indicatorii teh-
nico-economici etc.

Era necesară o lege 
a energiei?
Răspunsul este categoric afi r-

mativ. După anul 1989 România a 
trecut de la o economie planifi cată 
către o economie liberă. În prezent, 
tranziția României la o economie de 
piață funcțională este într-o fază 
avansată, după unele păreri realiza-
tă, după altele încă nu în totalitate.

Pe de altă parte, în ultimii ani, 
chiar în țările capitaliste, cu econo-
mie liberă, concepția asupra energi-
ei a fost schimbată. Până spre sfâr-
șitul secolului 20, energia electrică 
era considerată și în aceste țări mo-
nopol natural. Industria energetică 
era integrata pe verticală; în țări ca 
Franța, Marea Britanie, Italia, Gre-
cia, aceasta era proprietate de stat, 
dar și acolo unde statul nu deținea 
monopolul, marile companii deți-
neau zone întinse, pe care exercitau 
un monopol natural. Un consumator 

oarecare de pe teritoriul respectiv 
era obligat să preia energie de la 
deținătorul monopolului.

Schimbarea acestei concepţii 
a apărut în Regatul Unit. În anul 
1989, prin așa-numitul Electricity 
act s-a stabilit fundamentarea le-
gislativă a restructurării și privati-
zării industriei energetice, ceea ce 
a condus la trecerea proprietății de 
stat la investitorii particulari și la 
apariția unei piețe concurențiale. A 
apărut concepția că energia electri-
că este o marfă ca oricare alta, a 
fost deschisă o piață a energiei, s-a 
renunțat la integrarea pe verticală și 
s-a trecut la desfi ințarea marilor co-
loși ai industriei energetice. Exem-
plul britanic a fost urmat de țările 
nordice din Europa și apoi de mul-
te alte țări. Se urmărea în principal 
ieftinirea energiei electrice datorită 
concurenței, dar și probleme orga-
nizatorice, îmbunătățirea serviciilor, 
încurajarea investițiilor etc.

Noile concepții privind energia 
electrică au condus la schimbări și 
în Uniunea Europeană, atât în țări-
le membre, cât și în cele în curs de 
aderare. Cadrul legislativ stabilit în 
Uniune cu referire la sectorul ener-
geticîil constituie Directiva 96/92. 
Aceasta vizează în principal libera-
lizarea pieței de energie electrică, 
prin introducerea concurenței, cu 
toate consecințele sale, în sectorul 
integrat la nivel european. 

În întreaga Uniune Europeană, 
marile monopoluri au fost sparte 
sau sunt în curs de a fi  sparte, s-a 
trecut la dezmembrarea sistemelor 
energetice, rămânând centralizată 
doar conducerea operativă.

Centrale electrice și societăți de 
distribuție au devenit independen-
te, unele au fost privatizate. Piața a 
început să fi e privatizată, prin apli-
carea principiului accesului terților 
la rețea, marii consumatori putând 
participa la o piață angro de ener-
gie, rămânând captivi doar micii 
consumatori.

Deschiderea pieţei energiei este 
prevazută a se face treptat în ţările 
Europei, în funcție de situația și po-
sibilităţile fi ecăreia. După cum afi r-
ma Paul Bulteel, secretar general 
al EURELECTRIC, organizația care 
reunește companiile din sectorul 
energiei electrice din Europa și alte 
societăți afi liate din întreaga lume, 
„astăzi peste 70% din întreaga pia-
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ță electrică a Uniunii Europene este 
deschisă competiției, iar noile pro-
puneri în curs preconizează că toți 
consumatorii industriali și comerci-
ali vor deveni liberi să-și aleagă fur-
nizorul pe care și-l doresc, deschi-
derea pieței urmând să se facă în 
continuare până la una totală.“

În România, după revoluția din 
1989 s-a trecut treptat la o restruc-
turare a industriei electroenergeti-
ce. Astfel:

– La 12.11.1990, prin Hotărârea 
de Guvern 1199, s-a desfi ințat De-
partamentul Energiei Electrice din 
Ministerul Resurselor și Industriei
și s-a înfi ințat Regia Autonomă de 
Electricitate – RENEL, care a prelu-
at întreprinderile de producere, de 
transport și de distribuție a energiei 
electrice, iar întreprinderile de con-
strucții și montaj de specialitate au 
devenit independente;

– în iulie 1998, prin HG 365 
RENEL a fost divizată în Compania 
Națională de Electricitate CONEL, 
Compania Națională Nuclearelectri-
că și Regia Autonomă a Activităților 
Nucleare. În cadrul CONEL au fost 
create societățile comerciale Tran-
selectrica, Electrica, Termoelectrica
și Hidroelectrica;

– în octombrie 1998, prin HG 29 
a fost creată Autoritatea Națională
de Reglementare în domeniul Ener-
getic – ANRE, care, începând din 
martie 1999 a emis reglementări 
privitoare la piața liberă de energie;

– în decembrie 1998, prin OUG 
63 s-au stabilit principiile, cadrul și 
principalele direcții pentru liberali-
zarea pieței de electricitate în Ro-
mânia, în conformitate cu Directiva 
96/92 a Uniunii Europene;

– în iulie 2000, prin HG 627, 
Compania Națională de Electricitate 
CONEL a fost desfi ințată, iar fi lialele 
sale au devenit societăți comerci-
ale independente: SC Termoelec-
trica SA, SC Hidroelectrica SA, SC 
Electrica SA și Compania Națională 
Transelectrica SA. Aceste compa-
nii sunt supuse spre privatizare, cu 
excepția CN Transelectrica, unitate 
care rămâne companie de stat; în 
cadrul acesteia a fost înfi ințat ope-
ratorul de piață OPCOM SA;

– în noiembrie 2002 România a 
semnat, la Atena, „Memorandumul 
de Înțelegere privind crearea până în 
2005 a Pieței Regionale de Electrici-
tate în Sud-Estul Europei“, reprezen-

tând un pas spre integrarea în piața 
de electricitate a Uniunii Europene.

– în prezent România negocia-
ză cu Uniunea Europeană Capitolul 
14 – Energia și a armonizat în bună 
parte cadrul legislativ național refe-
ritor la acest sector.

În conformitate cu și pe baza 
reglementărilor menționate, în Ro-
mânia organizarea tradițională a 
sistemului energetic, integrat pe 
verticală, a fost înlocuită cu o se-
parare fi zică și fi nanciară a activită-
ților de producție, de transport, de 
distribuție și de furnizare, apărând 
noi unități economice privatizabile, 
care să poată activa pe o piață de 
energie. Această piață este în curs 
de consolidare și în cadrul ei s-a 
format o piață angro a energiei de 
tipul „accesul reglementat al terților 
la rețea“, în care marii consumatori 
devin liberi să-și aleagă furnizorul.

În această situaţie a devenit 
evident că reglementările parțiale 
emise de guvern și de ANRE nu mai 
erau sufi ciente, și era necesară o 
lege cuprinzătoare a energiei, care 
să aibă în vedere:

– stabilirea unui cadru legal 
general pentru trecerea sectorului 
energiei electrice la o economie de 
piață modernă, aliniată la noile di-
rective ale Uniunii Europene;

– interconectarea Sistemului 
Electroenergetic Național cu Siste-
mul Electroenergetic al UCTE;

– dezvoltarea durabilă a secto-
rului energiei electrice;

– stabilirea principiilor de calcul 
al tarifelor pentru energia electrică;

– protecția intereselor consu-
matorilor;

– premisele pentru întocmirea 
unei politici și a unei strategii ener-
getice;

– integrarea problemelor de 
protecție a mediului în politica de 
energie;

– îmbunătățirea efi cienței ener-
getice în România.

Menționăm că în anii 1995 – 1996, 
fosta regie de electricitate RENEL a 
întocmit un proiect de lege a energiei, 
care însă nu a ajuns să fi e fi nalizat.

Noua lege a energiei
Noua Lege a energiei, nr. 318 

din 8 iulie 2003, a fost publicată în 
Monitorul Ofi cial al României nr. 511 
din 16 iulie 2003 și a intrat în vigoa-
re la 30 de zile de la publicare. Le-

gea este structurată pe opt capitole.
Primul capitol cuprinde dispozițiuni 
generale: domeniul de reglemen-
tare, obiectivele legii și defi nirea 
unor termeni folosiți în cuprinsul 
legii. Între obiectivele legii mențio-
năm: asigurarea dezvoltării durabile 
a economiei naționale, diversifi ca-
rea bazei de materii prime, crearea 
unei piețe concurențiale de energie 
electrică, accesul nediscriminatoriu 
la rețea, transparența tarifelor, asi-
gurarea interconectării sistemului 
electroenergetic național cu siste-
mele din Uniunea pentru Coordona-
rea Transportului Energiei Electrice
(UCTE), promovarea surselor noi de 
energie și asigurarea protecției me-
diului.

În capitolul al II-lea – Autorităţi 
şi competențe – se enunță principii-
le strategiei și politicii energetice, ca 
și atribuțiile organelor de stat. Sunt 
descrise pe larg atribuțiile ministe-
rului de resort și ale Autorității Na-
ționale de Reglementare în dome-
niul Energiei (ANRE). Dacă ministe-
rul are un rol de bază în stabilirea 
politicii, strategiei și programelor 
energetice, ca și urmărirea realizării 
acestora, ANRE are sarcina elaboră-
rii reglementărilor obligatorii cu ca-
racter național, a metodologiilor de 
stabilire a tarifelor, a eliberării licen-
țelor și a autorizațiilor.

Un capitol special este rezervat 
procedurilor și condițiilor care se 
cer pentru eliberarea de autorizații 
în scopul realizării de noi capacități 
energetice sau de retehnologizare a 
celor existente, ca și de licențe pen-
tru producerea, transportul, servi-
ciul de sistem, distribuția și furniza-
rea energiei electrice. Este stabilit și 
modul în care se acordă concesiu-
nile pentru exploatarea unor bunuri 
energetice, proprietate publică sau 
privată ale statului.

Un capitol de bază al legii îl re-
prezintă cel denumit „energia elec-
trică“. În acesta se dezvoltă princi-
piile și modul de funcționare a „pie-
ței de energie electrică“ în condițiile 
economiei de piață. Trecerea de la 
o economie de stat centralizată la o 
economie de piață concurențială a 
făcut necesară apariția unor noi par-
ticipanți în sectorul energiei și de noi 
reglementări privind relațiile dintre 
aceștia. În noua lege se precizează 
că piața de energie este compusă din 
piața reglementată și piața concu-
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rențială, politica guvernului fi ind de a 
crește progresiv ponderea pieței con-
curențiale. Participanții la piață sunt: 
producătorul, operatorul transport și 
de sistem, autoproducătorul, opera-
torul pieței, operatorul de distribuție, 
furnizorul și consumatorii. Piața de 
energie reglementată funcționea-
ză pe bază de contracte comerciale 
cu prețuri reglementate. Piața con-
curențială funcționează pe bază de 
contracte negociate, tranzacții prin 
licitații pe piața spot și tranzacții de 
servicii specifi ce. Piața spot se referă 
la cantități de energie neasigurate în 
prealabil prin contracte.

Transportul energiei se realizea-
ză de operatorul de transport și de 
sistem, care trebuie să fi e o persoa-
nă juridică titulară de licență. Se 
menționează că rețeaua de trans-
port a energiei electrice (cu tensi-
unea de linie mai mare de 110kV) 
este proprietate publică a statului.

Operatorul de transport și de sis-
tem prestează serviciul public pentru 
toți utilizatorii rețelelor electrice de 
transport în condiții nediscriminato-
rii, ale cerințelor acestei legi și re-
glementărilor în vigoare. El asigură 
și conducerea operativă a sistemului 
în scopul realizării funcționării stabi-
lității frecvenței și tensiunii, continui-
tății în alimentarea consumatorilor și 
coordonarea schimburilor de energie 
cu alte sisteme.

Operatorul pieței de energie 
electrică este o funcție nouă, el este 
personalitate juridică titulară de li-
cență, care are ca atribuție de bază 
organizarea și administrarea pieței 
de energie. El:

– preia și prelucrează ofertele 
de vânzare-cumpărare de energie 
electrică și stabilește zilnic cantități-
le de energie tranzacționate pe fi e-
care interval de programare;

– stabilește drepturile de 
încasare și obligațiile de plată ale 
participanților la piață;

– stabilește intervalele orare ne-
cesare tarifării;

– coordonează activitatea de 
prognoză etc.

Operatorul pieței trebuie să aibă 
o poziție echidistantă față de parti-
cipanții la trafi cul de energie și nu 
îi este permisă divulgarea informa-
țiilor obținute, legate de tranzacțiile 
în curs.

În prezent, în România operato-
rul pieței de energie electrică este 

societatea comercială OPCOM S.A.
Distribuția energiei electrice se re-
alizează de operatorii de distribu-
ție, persoane juridice, titulare de 
licență. Operatorul de distribuție 
prestează serviciul public pentru 
toți utilizatorii rețelelor de distri-
buție (rețele cu tensiunea de linie 
până la 110kV, inclusiv), în condiții 
nediscriminatorii, cu respectarea 
legilor în vigoare. El are atribuți-
ile de a exploata, retehnologiza și 
reabilita rețelele de distribuție, de 
a realiza lucrări de dezvoltare a 
acestor rețele de distribuție, de a 
asigura conducerea lor operativă. 
Legea stabilește situațiile specia-
le, când operatorul de distribuție 
poate întrerupe sau limita alimen-
tarea cu energie electrică a consu-
matorilor.

Prin noua lege a energiei se face 
distincția între funcția de distribuție 
și cea de furnizare. Furnizarea este 
o activitate comercială, prin care o 
persoană juridică, titulară de licen-
ță, vinde energie clienților. Pentru 
furnizarea de energie electrică se 
încheie un contract în conformitate 
cu regulamentul de furnizare. Se 
face observația că operatorul de 
distribuție poate fi  și furnizor: în 
acest caz, trebuie să se conformeze 
și obligațiilor acestuia.

În condiţiile prezentei legi, con-
sumatorii de energie electrică sunt 
de două categorii:

– consumatori captivi, care din 
considerente tehnice, economice 
sau de reglementare nu pot alege 
furnizorul; în această categorie in-
tră majoritatea consumatorilor cas-
nici, care se racordează la rețeaua 
stradală;

– consumatori eligibili, care pot 
să-și aleagă furnizorul și să contrac-
teze direct cu acesta energia ne-
cesară, având acces la rețeaua de 
transport sau/și de distribuție.

Menționăm că termenul de 
„consumator eligibil“ este greșit în 
contextul legii și poate induce în 
eroare, întrucât „eligibil“ înseamnă 
„care poate fi  ales“, nu „care poate 
să aleagă“; ar trebui să fi e numiți 
„consumatori liberi“.

În această noua lege sunt men-
ționate atât drepturile, cât și răs-
punderile consumatorilor.

Capitolul V al legii este rezer-
vat surselor regenerabile, în care 
sunt nominalizate energiile: eolia-

nă, solară, a valurilor și mareelor, 
geotermală, hidroelectrică, energia 
conținută în biomasă, produse de 
fermentare etc. Dezvoltarea și uti-
lizarea acestor surse este stimulată 
de stat acolo unde se realizează stu-
dii tehnico-economice aprofundate.

Capitolul VI privitor la prețuri și 
tarife stabilește că acestea sunt de 
două categorii: reglementate și re-
zultate din mecanismele concurenți-
ale ale pieței.

Preţurile şi tarifele reglementate 
se aplică pentru energia furnizată 
consumatorilor captivi, pentru ener-
gia termică produsă în cogenera-
re, pentru serviciile de transport și 
distribuție, considerate activități cu 
caracter de monopol natural, pen-
tru serviciile tehnologice de sistem, 
pentru serviciile de transformare și 
interconexiune, pentru racordarea 
la rețea. Preţurile și tarifele regle-
mentate se elaborează de către 
agenții economici din sectorul ener-
giei electrice pe baza metodologiilor 
aprobate și publicate de autoritatea 
competentă, prezentând acesteia 
toate datele necesare. Ordinul de 
aprobare se publică în Monitorul Ofi -
cial al României. La temeiul stabilirii 
preţurilor și tarifelor se au în vedere 
următoarele cerinţe:

– utilizarea efi cientă a energiei 
electrice;

– diferenţierea pe categorii de 
consumatori;

– utilizarea de tarife binome 
pentru consumatori de cel puţin 
30kW;

– stimularea consumatorilor să 
redistribuie consumul din orele de 
vârf;

– asigurarea intereselor consu-
matorilor;

– asigurarea calității serviciilor;
– interzicerea subvenționării 

încrucișate între diferite categorii 
de consumatori, ca și între energia 
electrică și cea termică.

Preţurile concurențiale de pe 
piaţa spot se fac publice zilnic.

Ultimele capitole ale legii sta-
bilesc infracţiunile şi contravenţii-
le și sancţiunile corespunzătoare.
Prin dispoziţiile tranzitorii şi fi nale 
se hotărăşte:

– abrogarea Ordonanței de Ur-
genţă nr. 63/1998 privind energia 
electrică și termică și nr. 29/1998 
privind înfi ințarea, organizarea și 
funcționarea ANRE;
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– obligația ministerului de re-
sort și a autorității competente de 
a elabora în termen de 6 luni de la 
intrarea în vigoare a legii, deci până 
la 16 februarie 2004, regulamentele 
prevăzute de lege.

Dupa cum am arătat, o lege a 
energiei era necesară. Urmează să 
vedem cum va fi  aplicată și care 
vor fi  rezultatele. Fiind o perioadă 
de tranziție, vor fi  necesare eforturi 
deosebite din partea tuturor unită-
ților din sector, ca și din a forurilor 
competente.

Consumatorii doresc o ener-
gie de calitate, cât mai ieftină și 
livrată fără întreruperi. Avertis-
mentele primite din zone de mare 
competență tehnică – ne referim 
la avariile majore care au avut loc 
recent în Statele Unite, Canada, 
Danemarca și Italia – ne fac să 
privim cu mai multă atenție și cu 
oarecare îngrijorare viitorul aces-
tui sector. Avem totuși încredere 
în capacitatea energeticienilor ro-
mâni care au dovedit întotdeauna 
că pot face față provocărilor, chiar 

în condițiile cele mai difi cile. (ing. 
dipl. Costin Rucăreanu, octom-
brie 2003)

Concluzie
În prezentul articol am urmărit 

diseminarea contribuției dlui ing. 
Costin Rucăreanu la istoriografi a le-
gislației energiei din România pen-
tru perioada 1924 – 2007.

În numerele următoare ale Me-
sagerului energetic vom urmări 
evoluția acestui proces legislativ 
până la momentul actual. 

Legal Newsletter
23 ianuarie 2019 23 January 2019

Modifi cări privind Regulamentul pentru acorda-
rea autorizațiilor de înfi ințare și a licențelor în 
sectorul gazelor naturale

Amendments to the Regulation for issuing per-
mits and licenses in the natural gas sector

În 21 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Ordinul ANRE 
nr. 2/2019 privind modifi carea Regulamentului pentru 
acordarea autorizațiilor de înfi ințare şi a licențelor în 
sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinului ANRE 
nr. 34/2013 (“Ordinul nr. 2/2019”).
Principalele Modifi cări aduse de Ordinul nr. 2/2019 se 
referă la:

On 21 January 2019, NARE Order no 2/2019 on the 
amendment of the Regulation for issuing permits and 
licenses in the natural gas sector release approved by 
NARE Order no 34/2013 entered into force (“Order 
no 2/2019”).
The main amendments brought by Order no 2/2019 
impact the following:

1. Documentația solicitată pentru 1. The content of the documentation required for

●  Autorizația de înfi ințare conducte 
de alimentare din amonte:

●  The permit for the establishment 
of the upstream pipeline network:

Autorizația de construire nu se mai regăsește printre 
documentele solicitate; 
este solicitată copia contractului de asistență tehnică 
pentru urmărirea lucrărilor de execuție, recepția şi 
punerea în funcțiune încheiat cu un titular de licență 
de operare a conductelor de alimentare din amonte, 
care are o experiență similară de minimum 3 ani.

the building permit from the required documentation 
is no longer requested;
it is requested a copy of the technical assistance 
contract for supervising the execution, reception 
and commissioning works concluded with a licensed 
operator of an upstream pipeline network, holding a 
similar experience of minimum 3 years.

● Licența de operare:
decizia de numire a comisiei de recepție la terminarea 
lucrărilor nu se mai regăsește printre documentele 
solicitate;

● Upstream pipeline network operation:
the decision for appointing the reception 
committee at the end of the works from the required 
documentation is no longer requested;

autorizația metrologică a laboratoarelor nu se mai 
regăsește printre documentele solicitate.

the laboratories’ metrological authorization from 
the required documentation is no longer requested.

MODIFICĂRI PRIVIND REGULAMENTUL 
PENTRU ACORDAREA AUTORIZAȚIILOR 
DE ÎNFIINȚAREA ȘI A LICENȚELOR 
ÎN SECTORUL GAZELOR NATURALE
Daniel Vlăsceanu, partener Vlăsceanu, Ene și Asociații
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● Licența de furnizare gaze
este cerută lista sediilor solicitantului în care 
urmează a se desfășura activitatea aferentă furnizării 
de gaze naturale, precum şi lista punctelor de contact 
şi de relații cu clienții;
a fost introdus un nivel minim privind resursele 
fi nanciare necesare acordării licenței, respectiv 25% 
din valoarea cifrei de afaceri estimată a se realiza 
în primele 12 luni de activitate (ca furnizor de gaze 
naturale), dar nu mai puțin de 100.000 Euro.

● Gas supply license
it is requested the list of applicant's locations where 
the gas supply activity is to be carried out, as well as 
the list of contact and customer relations points;
it was introduced a minimum level of fi nancial 
resources necessary for the granting of the license, 
respectively 25% of the value of the estimated 
turnover for the fi rst 12 months of activity as a natural 
gas supplier, but not less than EUR 100,000.

2. Reglementarea unui nou tip de licență 2. Regulating a new type of license

Ordinul nr. 2/2019 introduce un nou tip de licență, i.e. 
licența pentru trader de gaze naturale.
Titularul licenței de furnizare a gazelor naturale nu 
poate deține simultan şi licența de trader de gaze 
naturale, drepturile specifi ce activității de trader fi ind 
incluse în licența de furnizare gaze.
Cu toate acestea, titularul licenței de trader de gaze 
naturale nu poate furniza gaze naturale clienților fi nali.

Order no 2/2019 introduces a new type of license, i.e. 
license for gas trader.
The gas supply license holder cannot simultaneously 
hold a natural gas trader license as the rights specifi c 
to the trader’s activity are included in the gas supply 
license.
However, the titleholder of the license for gas trade 
cannot supply gas to the fi nal consumers.

3. Depunerea documentelor 3. Submission of the documents

● documentele se vor depune obligatoriu și în format 
electronic (e.g. CD/ DVD);
● documentele vor putea fi  încărcate în format 
electronic, cu semnătura electronică, pe un portal pus 
la dispoziție de ANRE. 

● documents shall be mandatory submitted in 
electronic format (e.g. CD/ DVD);
● documents may be uploaded in electronic format, 
with electronic signature, on a NARE portal.

4. Dispoziții tranzitorii 4. Transition rules

Solicitările depuse înainte de intrarea în vigoare 
Ordinului nr. 2/2019 se analizează în conformitate 
cu Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de 
înfi ințare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, 
conform modifi cărilor aduse prin Ordinul nr. 
2/2019.

Applications fi led prior to the entry into force of Order 
no 2/2019 shall be analysed according to the provisions 
of the Regulation for granting establishment permits 
and licenses in the natural gas sector as amended 
by Order no 2/2019.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne 
contactați: For further details, please contact:

Ştefan Ene
Partener 

Ştefan Ene
Partner

+4 0735 008 495
stefan.ene@vepartners.ro

+4 0735 008 495
stefan.ene@vepartners.ro

Acest newsletter a fost pregătit exclusiv în scop de 
informare generală și nu se va interpreta ca și con-
sultanță juridică. În măsura în care considerați util să 
afl ați mai multe despre aspectele ce fac obiectul aces-
tui newsletter, vă rugăm să ne contactați.

This newsletter was prepared solely for general in-
formation purposes and shall not be construed in any 
way as legal advice. Should you fi nd it useful and 
want to know more about the issues presented here-
in, please do not hesitate to contact us.
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Despre Vlăsceanu, Ene şi Asociații:

Vlăsceanu, Ene și Asociații este una dintre cele mai reputate fi rme specializate în domeniul energiei şi 
al mediului, cei doi parteneri fondatori fi ind apreciați de clienți pentru know-how-ul aprofundat specifi c acestor 
sectoare, soluțiile efi ciente pe care le oferă şi orientarea spre rezultate concrete cu valoare adăugată. 

Printre proiectele în care fi rma Vlăsceanu, Ene şi Asociații a fost implicată se numără:
asistența acordată cumpărătorului pentru achiziția celui mai mare parc eolian român în anul 2017;
asistența în licitații publice (specifi ce domeniului energiei) cumulând valori de peste 350 milioane euro;
negocierea de acorduri de asociere şi transferuri de interese în diferite concesiuni petroliere;
securizarea terenurilor şi obținerea autorizațiilor necesare explorării şi/ sau dezvoltării (sonde, conducte, 

facilități de tratare) a numeroase zăcăminte petroliere; 
asistența acordată celui mai mare operator de servicii canalizare pentru gestionarea deșeurilor provenite 

din epurarea apelor municipale uzate;
asistența în implementarea diferitelor modalități de gestionare a deșeurilor din construcții şi demolări 

provenite din intervenții asupra infrastructurii publice. 

Despre partenerii fondatori:

În cei 10 ani petrecuți în cadrul celui mai mare operator integrat de petrol şi gaze din Sud Estul Europei, 
Daniel Vlăsceanu a deținut diferite poziții de management (în Departamentul Juridic), transferându-se apoi în 
Divizia de Upstream şi devenind astfel singurul avocat român specializat pe sectorul ţiţei şi gaze cu experiență 
pură de business. Daniel este recunoscut pentru profesionalismul desăvârșit și perspectiva pragmatică. Cu 
două mastere (în dreptul afacerilor, respectiv drept internațional privat de la Facultatea de Drept a Universității 
București, respectiv Facultatea de Drept a Universității Viena) şi un MBA pe energie de la WU Vienna University 
of Economics and Business, Daniel a acumulat o experiență comercială unică pe piața avocaturii din România.

Ştefan Ene este specializat în dreptul mediului, distingându-se prin practica îndelungată în domeniu din 
prisma magnitudinii proiectelor gestionate şi a cunoștințelor solide specifi ce acestui domeniu. Licențiat al Facultății 
de Drept a Universității București, Ștefan a coordonat, în cadrul aceluiași operator integrat de țiței şi gaze, 
practica de dreptul mediului, unde a fost implicat în proiecte de importanță strategică națională. Este aprecia t de 
clienți pentru fl exibilitate, dar şi pentru claritatea şi orientarea comercială a soluțiilor pe care le propune.
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Din acea perioadă a primei sale 
copilării scutită de griji și răspunderi 
materiale personale, dar încărcată 
de o bogată activitate exploratorie a 
lumii din jur, de o acută dorință de 
receptare, înțelegere și memorare a 
observațiilor făcute neîncetat, Ghe-
orghe își amintea o serie de întâm-
plări pe care nu le rememorase de 
multă vreme și care acum, privite 
retrospectiv prin prisma evenimen-
telor prezentului, își relevau adevă-
ratele lor semnifi cații și dimensiuni. 
Astfel, își amintea de o pajiște înfl o-
rită într-un superb sfârșit de mai sau 
poate început de iunie, una din ace-
le perioade în care vegetația ajunsă 
la maturitatea primei rodiri se des-
fășura pe dealuri și fânețe în toată 
splendoarea și bogăția ei, oferind cu 
generozitate oamenilor substanța ei 
hrănitoare. Într-o asemenea zi inun-
dată de un soare generos și plină de 
miresmele fl orilor de câmp ce um-
pleau o atmosferă clară și transpa-
rentă, în aerul căreia evoluau grațios 
o mulțime de insecte multicolore, de 
la fl uturi de toate varietățile la mici 
buburuze, libelule sau bondari, Ghe-
orghe îl însoțea pe tatăl său la cosit, 
unde Văsălică lucra cu ziua pentru a 
putea să câștige banii necesari aco-
peririi cheltuielilor gospodăriei. Ziua 
era, în amintirea lui Gheorghe – așa 
cum a înregistrat-o memoria sa de 
copil sensibil, curios și inteligent –, 
plină de frumusețe și farmec, o dis-
tracție continuă în goana lui după 
fl uturi și insecte, în preocuparea de 
a culege fl ori de câmp și a-și construi 
buchetele multicolore.

În vremea aceasta, sub mișcările 
precise și neîntrerupte ale cosașului, 
iarba își pleca mândra ei splendoare 
verde rostuindu-se în lungi brazde 
paralele ce descopereau suprafața 
reavănă a pământului, plină de pros-
pețime și asemănătoare creștetului 
unui copil proaspăt tuns. Efortul isto-
vitor al muncii făcea să curgă pe fața 
tânărului bărbat șiruri de transpira-
ție, întregul bust fi indu-i inundat, iar 
cămașa albă lipită de corp.

Munca la coasă era, fără nicio 
îndoială, expresia forței și măreției 
țăranului demn, conștient de propria 
sa valoare și pricepere, înnobilată de 
eleganța mișcărilor sale; totul se de-

rula ca într-un dans ritmat de o mu-
zică interioară secretă și inteligibilă 
doar pentru cosaș. În primăvara și 
vara timpurie, ca și în primele luni 
de toamnă – septembrie și început 
de octombrie –, spectacolul cositu-
lui se desfășura pe fondul colorat în 
multele nuanțe de verde al pajiștilor 
acoperite de iarbă și fl ori. Vara însă, 
în arșița toridă a soarelui nimicitor, 
se coseau grânele, cosașul avansând 
într-o mare de aur în care se legă-
nau maiestuos spicele pline de rod, 
susținute de subțirimea elegantă, de 
tub subțire prelucrat de un iscusit 
bijutier, a paielor lemnoase și îndâr-
jite. Cositul la seceriș pentru ovăz, 
orz, secară sau grâu necesită coase 
bine pregătite cu ascuțișul mult mai 
tăios și mai pătrunzător, iar pentru 
preluarea și culcarea paielor înalte, 
pentru a nu se scutura boabele din 
spicele țepoase, între muchia de oțel 
și toporaia coasei era atașată o coar-
dă rezistentă de sânger arcuită cu 
mare știință într-un sfert de cerc ce 
culca bogăția plantelor tăiate ca un 
braț protector menit să le așeze cu 
grijă pe pământ.

Din când în când, șuierul gresiei 
pe coastă întrerupea fâșâitul ritmic 
al pătrunderii lamei în mătasea ver-
de a ierbii. Mâna neobosită plimba 
energic piatra pe tăișul oțelului scli-
pitor, într-un gest de aspră mângâ-
iere bărbătească, momentul fi ind 
unul de îndreptare a privirii spre 
lumina soarelui într-un gest de re-
laxare, un gest de respirație largă, 
cu dimensiuni rituale în care umbra 
bărbatului proiectată pe pajiștea în-
fl orită era un indiciu al scurgerii ore-
lor, utilizat pentru drămuirea efortu-
lui și timpului zilei.

Învoiala era făcută, prin tradi-
ția locului, prin stabilirea unui preț 
pe suprafața cosită - de regulă preț 
pe prajină, adică pe fi ecare 200 mp 
de teren, proprietarului revenindu-i 
sarcina de a asigura și mâncarea co-
sașului. Lumea satului își avea regu-
lile ei nescrise, iar una din cutumele 
locului stabilea caracterul de muncă 
grea pentru cosit, fapt pentru care 
mâncarea de regulă trebuia să fi e 
una hrănitoare, din meniu nelipsind 
carnea, brânza, pâinea proaspătă 
coaptă în cuptor și mâncarea gătită 

la prânz, toate însoțite de o porție 
de țuică de prună – de regulă 250ml 
pe zi, palinca făcută printr-un savant 
proces de dublă distilare a borhotului 
de prune fermentate în butii speciale 
de sute de vedre, făcute din lemnul 
darnic al codrilor din jur.

În ziua aceea însă, gazda la care 
lucra Văsălică a încălcat aceste reguli 
nescrise și a sosit la câmp cu o ciorbă 
de fasole boabe, fără carne –  mân-
care de post hrănitoare, dar nu sufi -
cientă pentru a susține efortul cosa-
șului și care, în plus, putea constitui o 
ofensă la adresa omului angajat.

Sosită cu mâncarea la câmp, gaz-
da a întins un șervet alb de in, țesut 
în casă, și i-a oferit lui Văsălică oala 
cu mâncare și codrul de pâine adus.

După ce a amestecat de câteva 
ori cu lingura de lemn în oală și s-a 
lămurit asupra conținutului, fără să 
scoată un cuvânt, Văsălică a luat 
ciocanul de bătut coasa și a săpat 
cu el în pământul reavăn o groapă 
de dimensiunea vasului, a deșertat 
în ea conținutul sub privirile uimi-
te ale femeii și copilului, apoi și-a 
strâns lucrurile cu o fi gură întune-
cată, a luat copilul de mână și i-a 
spus: „Hai să mergem acasă, dragul 
tatii, că asta nu-i mâncare pentru 
un cosaș“. În gestul lui extrem era 
expresia unei demnități rănite, o 
formă de protest prin care demon-
stra că este un om care se respectă 
și că pretinde celor din jur să-l res-
pecte chiar dacă era sărac și obligat 
să muncească cu ziua.

Gheorghe nu a înțeles decât târ-
ziu, în anii maturității sale, dimen-
siunea și semnifi cația acestui gest, 
dar acum în amintire era înfi orat de 
noblețea relevată atunci în compor-
tamentul tatălui său.

Vasile Sabău purta în atitudinea 
sa, în această exprimare explicită 
a unei anumite conștiințe a propri-
ei valori, pecetea familiei din care 
provenea, dimensiunea statutului 
social al acestei familii, poziția ei în 
comunitatea satului în care trăia. 
Gheorghe Sabău povestea despre 
familia tatălui său cu o admirație și 
cu un respect aproape mistice pen-
tru el, strămoșii reprezentând mo-
dele de referință în fața cărora se 
înclina cu respect. 

COSAȘUL
Dr. ing. Gheorghe Indre, consilier al CNR – CME  



WORLD ENERGY COUNCIL MEMBERS’ BENEFITS
As a World Energy Council Member Committee, you are entitled to the 
for the 24th World Energy Congress

Up to 28 February 
2019

1 March - 30 June 
2019

1 July - 12 
September 2019 

Member Rate (US$) $1,800 $2,000 $2,000 

Normal Delegate Rate (US$) $2,250 $2,500 $2,750 

Discount (%) 20% 20% 27% 

24th World Energy 
Congress
Abu Dhabi, 9-12 September 2019

Whether you are a minister, CEO, investor or 
innovator – the World Energy Congress delivers 
an inspirational programme that  will challenge 
your thinking, get you ahead  of the curve, and 
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