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Numărul 200!
Un număr cu multiple semnifi -

cații: persistență, sustenabilitate, 
dinamism, seriozitate, comunicare, 
socializare...

Așadar, Mesagerul energetic, 
buletinul informativ al CNR – CME, 
ajuns la numărul 200, are, în mod 
fi resc, propria lui istorie pe care, în 
câteva cuvinte, încercăm să o evo-
căm.

Când, în 1924, prin 
Decret Regal, Ferdinand I 
Întregitorul a decis (la pro-
punerea profesorului Con-
stantin Budeanu și a ingi-
nerului Constantin Bușilă) 
înfi ințarea Comitetului Na-
țional Român, ca membru 
al Conferinței (Consiliului) 
Mondial al Energiei, l-a pla-
sat pe acesta ca organiza-
ție profesională a tuturor 
acelora care activau și vor 
activa în domeniul energi-
ei, în structura autorității 
din administrația centrală 
care coordona domeniul energetic 
din economia românească. Și astfel, 
vreme de mulți ani, C.N.R. s-a afl at 
în structura sau sub coordonarea, la 
început, a Societății Române de Gaz 
și Electricitate, iar, mai apoi, a dife-
ritelor forme pe care le-a cunoscut 
Ministerul Energiei.

Așa stând lucrurile, se înțele-
ge că CNR își făcea cunoscute ac-
tivitățile realizate sau/ și afl ate în 
program prin intermediul formelor 
regulate sau aleatoare de comuni-
care ale structurii centrale pe lângă 
care își desfășura existența. Și asta 
până în anii '90 ai veacului trecut 
când, prin inițiativa și eforturile 
domnului Călin-Andrei Mihăileanu 
(fost director general al Institutului 
Central de Cercetări Energetice și 
al ICEMENERG) și al doamnei Elena 
Ratcu (coordonator al activității de 
relații și comunicare internă și in-
ternațională din ICEMENERG și mai 
apoi din RENEL), profesorul Aureliu 
Leca a convins Consiliul de Adminis-
trație al regiei de electricitate (suc-
cesoare a Ministerului Energiei Elec-
trice) să achite, către Ofi ciul Central 
de la Londra al CME, toate cotizațiile 
restante și reluarea, astfel, a acti-
vităților C.N.R. ca membru fondator 
al acestui for.

Modifi cările survenite succesiv 
în Administrația Centrală a făcut ca, 
încet, încet energia să nu mai aibă 

o structură unică la nivel central, 
nici măcar la nivelul fostei S.R.G.E. 
Acesta a fost și momentul în care 
s-a decis transformarea C.N.R. în 
organizație de sine stătătoare și cu 
statut de persoană juridică, negu-
vernamentală, la nivel republican.

Ei bine, acest nou statut al 
C.N.R. implica și o nouă formulă de 
informare centralizată a membrilor 

colectivi și cei individuali. La înce-
put s-a convenit tacit să se utilize-
ze paginile buletinului „Smart“, pus 
în circulație la nivelul CONEL. Apoi, 
primul director general executiv 
al Asociației CNR – CME, domnul 
Gheorghe Bălan, a obținut apro-
barea primului Consiliu Director 
să organizeze un concurs pentru 
denumirea unui buletin informativ 
propriu.

Din multele propuneri s-a ales 
denumirea de Mesagerul energetic
care și-a început timid existența mai 
întâi în format de patru/opt pagini 
lunar, în alb-negru, editate și tipă-
rite în regie proprie de secretariatul 
general executiv (trei/patru persoa-
ne), pe tehnica proprie de impri-
mare și reproducere, 
difuzarea făcându-se 
direct de secretaria-
tul executiv sau prin 
poștă, către membrii 
colectivi din provin-
cie și către abonații 
individuali.

Această perioadă 
de pionierat a buleti-
nului informativ, deși 
cu un sumar redus 
de rubrici și tematici, 
s-a bucurat de un 
real interes, ceea ce 
a condus la repetate 
perfecționări, ampli-

fi cări de conținut și de dimensiuni 
(număr de pagini) care au depășit 
posibilitățile proprii ale secretari-
atului executiv, având în vedere și 
necesitatea și ambiția de a se res-
pecta o periodicitate strict lunară 
(12 numere pe an), ajungându-se 
la forma și calitatea (cu peste zece 
rubrici permanente acoperind o pa-
letă cuprinzătoare de tematici de in-

teres) pe care Me-
sagerul energetic
le reprezintă azi 
(când, numai vre-
melnic, anumite 
greutăți de editare 
și tipărire întrerup 
seria fastă de peri-
odicitate lunară și 
de promptitudine 
temporală).

Actualul colec-
tiv de redacție al 
buletinului urmă-
rește să lărgească 
aria de comunica-
re și încărcătura 

de interes, prin măsuri de moderni-
zare și de atractivitate ideatică.

Avem speranța că, în viitorul 
foarte apropiat, Buletinul informativ 
al CNR – CME, Mesagerul energetic, 
să reintre în programul de ritmici-
tate lunară și să-și mențină treaz 
interesul în rândul membrilor Aso-
ciației pentru participarea acestora 
cu materiale originale și pentru lec-
turarea tuturor informațiilor pe care 
ne străduim să le concepem cât mai 
actual, de strict interes informațio-
nal, atractive și mereu așteptate de 
cititori! 

Colectivul de redacție

NUMĂRUL 200
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Preocupările legate de dezvolta-
rea, în anii următori şi în deceniile 
următoare, a societăţii umane, au 
determinat ca problemele legate 
de mediul ambiant şi, mai ales, de 
poluarea acestuia, din cauza acti-
vităților desfășurate de oameni, să 
ajungă în atenția tuturor locuitorilor 
pământului, dar şi a organismelor 
internaționale. Răspunsurile au fost 
diferite: de la ignorarea completă a 
problemei până la implicarea totală 
pentru o rezolvare rațională. Desi-
gur că au fost şi sunt şi 
voci care promovează 
soluții care, deși rea-
liste, nu ţin seama de 
condițiile concrete în 
care evoluează socie-
tatea umană. 

Dezvoltarea so-
cietăţii industriale, în 
special după mijlocul 
secolului XIX a con-
dus la o creştere în 
ritm accelerat a canti-
tăţii de emisii poluan-
te în atmosferă. Deşi 
atmosfera Pământului 
are capacitatea de a 
prelua o parte dintre 
emisii, fără a afecta 
vizibil lumea vie, totuşi au fost ca-
zuri în care capacităţile de prelua-
re ale atmosferei au fost depăşite. 
Să ne amintim de perioada de după 
mijlocul secolului XX, atunci când, 
în Germania, centralele electrice 
utilizând cărbune, prin emisiile de 
dioxid de sulf, au determinat ploi-
le acide care au distrus pădurile din 
zonă. De asemenea, utilizarea exce-
sivă a încălzirii pe bază de cărbune 
a determinat apariţie renumitului 
smog al Londrei, care a făcut nenu-
mărate victime în capitala Angliei. 
Exemplele ar putea continua. Măsu-
rile adoptate de autorităţi au reuşit 
să limiteze efectele majore ale po-
luărilor locale, dar poluarea rămâne 
o problemă generală care, practic, 
afectează tot globul. 

Ar fi  ideal dacă activitățile noas-
te ar fi  lipsite de producerea de emi-
sii poluate, evaluate în mod obișnuit 
prin cantitatea echivalentă de CO2, 

produs existent şi preponderent în 
majoritatea emisiilor.

Desigur că sistemele de produ-
cere a energiei au fost şi sunt surse 
importante de emisii poluante, în 
special centralele clasice care uti-
lizează cărbunele ca sursă primară 
de energie. Cu toate eforturile fă-
cute, aceste centrale au fost şi ră-
mân surse importa nte de emisii de 
fum, oxizi de sulf, oxizi de azot, di-
oxid de carbon. Trecerea centralelor 
utilizând cărbune la arderea gazului 

natural asigură o reducere substan-
ţială, dar nu completă a emisiilor 
poluante ale surselor de producere 
a energiei electrice. Se consideră 
astfel că utilizarea gazului metan va 
reprezenta o tranziție a sectorului 
energetic către o soluție fără emisii 
poluante. Întrebarea este dacă este 
posibilă dezvoltarea unor soluții în 
care sectorul energiei electrice va 
deveni „curat“, cu emisii poluante 
zero.

Dezvoltarea soluțiilor în care 
surselor regenerabile de energie 
asigură producerea energiei elec-
trice, fără a genera emisii poluante 
pe durata de funcționare, a generat 
ideea producerii energiei electrice 
fără a determina emisii în mediul 
ambiant. Desigur că centralele hi-
droenergetice, centralele nucleare, 
centralele care folosesc energie ma-
selor de aer în mișcare, centralele 
care utilizează energia razelor so-

lare şi altele fac parte din această 
categorie, dar pot acestea să acope-
re necesarul de energie electrică al 
unei societăți în plină dezvoltare, cu 
mijloacele tehnice actuale?

Calculele efectuate privind po-
tențialul de energie obținut în cen-
tralele eoliene şi centralele fotoelec-
trice arată că, teoretic, acest lucru 
este posibil, dar în cazurile practice 
pot apărea probleme de nedepășit. 
Centralele eoliene, centralele sola-
re, dar şi cele hidroelectrice de mică 

putere (considerate 
surse regenerabile de 
energie) sunt meteo-
dependente, având 
capacitate de gene-
rare care nu cores-
punde cu grafi cul de 
sarcină al activităţilor 
umane. Dezvoltarea 
surselor moderne de 
stocare a energiei 
electrice poate asi-
gura „aplatizarea“ 
producției surselor 
volatile şi ar putea 
acoperi necesarul de 
energie în orice mo-
ment, eventual folo-
sind şi capacitatea de 

„inteligenţă“ a unor utilizatori care 
pot să-şi comute perioada de utili-
zarea spre intervale de timp cores-
punzătoare posibilităților de produ-
cere a energiei electrice. 

O atenţie deosebită este acor-
dată surselor fotoelectrice, dezvol-
tate în special ca surse locale, folo-
site pentru alimentarea utilizatorilor 
casnici sau a micilor utilizatori, care 
au sufi cient spaţiu pe acoperişul 
construcţiei pentru a genera energie 
electrică pentru necesităţile proprii 
şi eventual pentru transfer local de 
energie, atunci când există dispo-
nibilități (utilizatori şi producători, 
numiți prosumatori). Deși teoretic 
această soluție este fi abilă, contri-
buția energiei astfel generată are 
o pondere redusă la acoperirea ne-
cesarului de energie. Panourile pot 
fi  instalate efi cient doar pe acope-
rișurile unor construcții cu puține 
niveluri (vile, locuințe uninominale, 

EditorialEditorial

CĂTRE 100% ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME  
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hale, zone de parcare) sau pe te-
renuri degradate (din ce în ce mai 
puține în societatea modernă), dar 
nu sunt sufi ciente pentru alimen-
tarea persoanelor care locuiesc în 
clădirile înalte şi nici a utilizatorilor 
industriali.

Amplasarea panourilor solare 
pe terenuri agricole nu este o so-
luție rațională, deși ar putea oferi 
spațiul necesar pentru preluarea 
energiei radiației solare, implicând 
o concurența a raportului hrană 
față de energie.

Sursele eoliene reprezintă, în 
prezent, o tehnologie matură, cu 
externalități (spații de instalare, 
drumuri de acces) relativ reduse, 
dar devin efi ciente numai în zonele 
cu o viteză medie a vântului peste 
o anumită valoare şi cu activitate 
pe tot parcursul anului. România 
benefi ciază de zone care sunt adec-
vate dezvoltării surselor eoliene şi 
care, dacă ar fi  cuplate cu sisteme 
de stocare a energiei electrice, ar 
putea avea o pondere importantă 
în acoperirea unei părți a necesa-
rului de energie electrică pentru 
economie. 

România are un avantaj impor-
tant în demersul către „100% re-
generabile“ prin faptul că energia 

hidraulică acoperă practic un sfert 
din necesarul de energie electrică 
a ţării. Cum cele mai importante 
amenajări hidroenergetice au fost 
realizate deja, creșterea ponderii 
energiei obținută din surse hidrau-
lice este puțin probabilă.

Energia nucleară, deși nu poa-
te fi  considerată sursă regenerabilă, 
este caracterizată de un nivel redus 
de emisii, pe durata de funcționare, 
şi poate avea un rol important în re-
alizarea unui mediu mai curat.

Efi ciența energetică poate fi  in-
clusă în lista „surselor de energie“ 
care pot fi  importante în limitarea 
poluării mediului ambiant şi, din 
acest motiv, este deosebit de pro-
movată în aplicațiile energiei, ca o 
soluție cu costuri relativ reduse, dar 
implicând multă inteligență umană. 

Desigur că așteptările, de mul-
ți ani, privind energia obținută în 
centralele nucleare cu fuziune, ar 
putea, teoretic, să rezolve complet 
problema compatibilității surselor 
de energie electrică cu mediul am-
biant, dar deocamdată orizontul de 
timp la care vom vedea aceste cen-
trale nu este previzibil.

„100% regenerabile“ este un 
obiectiv al tuturor specialiștilor, 
dar în prezent şi în viitorul apropi-

at trebuie să facem eforturi pentru 
utilizarea efi cientă a posibilităţilor 
actuale pentru a depăși perioada 
de tranziție către energia electrică 
„curată“.

În analiza încadrării în mediul 
ambiant a surselelor de energie 
electrică trebuie luat în considera-
re şi faptul că sursele de energie 
electrică, chiar şi cele regenerabi-
le, includ şi etapele de realizare şi 
dezafectare, însoţite de procese 
care implică emisii poluante sem-
nifi cative (necesar de ciment, fi er, 
lucrări de construcții şi dezafectare 
etc) astfel că producerea energiei 
electrice generează totdeauna un 
anumit nivel de poluare, dar acesta 
trebuie să aducă un aport redus față 
de sursele naturale de poluare (vul-
cani, incendii de pădure, prezenţa 
fi ințelor vii etc).

Poluarea determinată de sec-
torul energie este o problemă glo-
bală şi necesită implicarea tuturor 
statelor lumii. Dar o responsabili-
tate majoră o au statele dezvoltate 
economic, care au o lungă istorie de 
poluare a atmosferei, consecință a 
dezvoltării intense, iar în prezent 
dispun de tehnologiile şi suportul 
fi nanciar pentru dezvoltarea unor 
soluții „curate“. 

EditorialEditorial
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Rolul surselor regenerabile de 
energie în producerea de energie 
electrică a devenit tot mai important 
în efortul continuu de decarbona-
re a sectorului energetic. La aces-
ta au contribuit atât îmbunătățirile 
tehnologice care au dus la scăderi 
semnifi cative ale costurilor, cât 
și necesitatea mai bine înțeleasă 
a dezvoltării sustenabile a socie-
tății omenești în ansamblul ei, 
necesitate transformată în țin-
te din ce în ce mai ambițioase 
în privința emisiilor de gaze cu 
efect de seră. Pe de altă parte, 
caracterul variabil și practic ne-
controlabil al surselor regenera-
bile ridică problemele cunoscute 
legate de posibila instabilitate a 
sistemelor electroenergetice. De 
aceea, ca răspuns la aceste pro-
vocări, decidenții și operatorii de 
sistem din toată lumea adoptă o 
serie de măsuri pentru a menține 
un echilibru trainic între cerere și 
ofertă într-un cadru evolutiv cu o 
dinamică rapidă. Inovarea este 
esențială și trebuie focalizată pe 
sprijinirea dezvoltării și disemină-
rii de soluții care cresc fl exibilita-
tea sistemului, necesară pentru a 
integra cote din ce în ce mai mari 
de energie electrică produsă din sur-
se regenerabile meteo-dependente.

În acest context, IRENA a realizat 
un studiu2  al cărui scop anunțat este 
acela de a analiza detaliat „peisajul 
de inovare“ care permite integrarea 
surselor regenerabile, de a inventa-
ria și cataloga mai multe exemple 
de inovare și de a răspândi soluți-
ile inovatoare afl ate la dispoziție la 
acest moment. Acest studiu, com-
binat cu diverse surse online, ur-
mărește furnizarea unui ghid clar și 
ușor „navigabil“ al diverselor inova-

ții, fi ind actualmente în dezvoltare 
sau – uneori – chiar în uz în unele 
părți ale lumii. Ghidul permite astfel 
decizii informate asupra posibilelor 
soluții pentru fi ecare caz particular. 
De aceea, considerăm că un scurt 
rezumat al respectivului studiu este 

util și pentru decidenții din sistemul 
electroenergetic românesc.

Analiza din studiu a demonstrat 
că inovațiile tehnologice ating pa-
tru dimensiuni cheie ale sistemelor 
electrice de pe glob:

 Tehnologii permisive: acele 
tehnologii care joacă un rol cheie 
în integrarea surselor regenerabi-
le. Studiul se referă la tehnologii 
de stocare, electrifi care a sectoare-
lor fi nale, noile tehnologii digitale, 
smart grids și generarea descentra-
lizată dispecerabilă; 

 Modele de afaceri: acele mo-
dele care creează afaceri pentru 
noi servicii, permițând o fl exibilitate 
sporită a sitemului și care stimulea-
ză o integrare superioară a tehnolo-
giilor de surse regenerabile. Dintre 
acestea se accentuază creșterea 
importanței consumatorilor și ofer-
ta corespunzătoare a surselor re-
generabile;

 Modul de realizare al pieței: 
noile structuri de piață și schim-
bările din cadrul de reglementare 
în scopul încurajării fl exibilității 
și a serviciilor necesare într-un 
sistem electroenergetic bazat pe 
surse regenerabile, stimulând noile 
oportunități de afaceri. Studiul se 
referă la inovări atât în piața angro 
(whole sale), cât și cea cu amă-
nuntul (retail);

 Modul de operare a siste-
mului: căi inovatoare de operare 
a sistemului electroenergetic care 
permit integrarea unor cote mai 
mari de surse regenerabile. Se re-
feră la operarea resurselor ener-
getice distribuite, la modalități de 
adaptare față de incertitudini și la 
momentul întăririi rețelei.

S-au analizat în detaliu 30 de 
tipuri de inovări cu informare asu-

pra benefi ciilor, riscurilor și a adec-
vanței acestora pentru un anumit 
context. S-a realizat descrierea, 
contribuția la transformarea secto-
rului electroenergetic, factorii che-
ie care permit dezvoltarea (riscuri, 
provocări și modalități de depășire), 
starea curentă și exemple specifi ce, 
inclusiv cerințe pentru implemen-
tare. Concluzia studiului este că, în 
fapt, soluțiile implementate pentru 
integrarea surselor regenerabile nu 
sunt singulare, ci apar din sinergiile 
diferitelor inovații care combină teh-

Politici energeticePolitici energetice

PERSPECTIVĂ INOVATOARE PENTRU UN VIITOR AL 
ENERGIEI ELECTRICE BAZAT PE SURSE REGENERABILE: 
SOLUȚII DE INTEGRARE A SURSELOR REGENERABILE 
VARIABILE – STUDIU IRENA1

Prof. dr. ing. Virgil Mușătescu, consilier al CNR – CME

1 IRENA – International Renewable Energy Agency
2 Innovation Landscape for a Renewable-Powered Future: Solutions to Integrate Variable 
Renewables, 2018. Disponibil pe www.irena.org/publications
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nologiile, proiectarea pieței, mode-
lele de afaceri și modul de operare 
a sistemelor. Această abordare este 
numită „inovare sistemică“.

Studiul este structu-
rat pe 5 capitole:

1. Transformarea 
sectorului electroener-
getic – face o fotografi e 
macro, explicând impor-
tanța viitorului sistem 
bazat pe surse regene-
rabile pentru atingerea 
obiectivului de reducere 
a amprentei de carbon, 
pentru accesibilitate mai 
bună și mai sigură. Se 
subliniză principalele 
provocări și se identifi -
că tendințele inovatoare 
care pot depăși aceste 
provocări. Totodată se 
urmăresc schimbările 
rolului și responsabilită-
ților actorilor din sector, dar și a celor 
nou intrați pe scenă. 

2. Perspectiva inovațiilor pentru 
integrarea mai accentuată a rege-
nerabilelor – aici se analizează 30 
de tipuri de inovații deja utilizate.

3. În acest capitol se explică relația 
și sinergiile dintre tipurile de inovații și 
cele patru dimensiuni descrise mai sus 
și se formulează soluțiile posibile. 

4. Evaluarea impactului soluțiilor 
asigură un ghid sumar privind acele 
soluții care pot fi  relevante în con-
textul specifi c al diferitelor sisteme. 

5. Capitolul fi nal propune un 
plan în opt trepte privind acțiunile 

recomandate pentru un viitor bazat 
pe regenerabile. 

În concluzie, studiul analizat este 
nu numai interesant, dar urmărește 

și identifi carea unor soluții practice 
specifi ce diferitelor sisteme electro-
energetice în încercarea de a mări 
contribuția surselor regnerabile fără 
a împiedica fl exibilitatea și adecvan-
ța acestora. Lectură plăcută! 

Politici energeticePolitici energetice
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Dincolo de modernizarea politicii 
europene în domeniul energiei și al 
climei, Uniunea Energetică stimu-
lează tranziția economiei europene 
către o energie curată în sectoa-
re-cheie, în conformitate cu angaja-
mentele asumate în temeiul Acordu-
lui de la Paris, asigurând în același 
timp o tranziție echitabilă din punct 
de vedere social. Construirea 
unei Uniuni Energetice rezili-
ente, cu o politică prospectivă 
în domeniul climei și al energi-
ei, a fost una dintre prioritățile 
politice ale Comisiei Juncker. 
Astăzi, facem bilanțul punerii 
în aplicare cu succes a ceea ce, 
în 2014, constituia doar o vizi-
une comună asupra unei Uni-
uni Energetice interconectate, 
sigure și durabile. Raportul 
este însoțit de două documen-
te care prezintă progresele în-
registrate în domeniul energiei 
din surse regenerabile și al efi -
cienței energetice. În paralel, 
Comisia prezintă, de aseme-
nea, un raport privind punerea 
în aplicare a planului de acțiu-
ne strategic privind bateriile și 
o comunicare referitoare la un 
proces decizional mai efi cient 
și mai democratic în cadrul politicii 
UE în domeniul energiei și al climei.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič, 
responsabil pentru Uniunea Energe-
tică, a declarat: „Uniunea energeti-
că înseamnă Europa cu tot ce are ea 
mai bun: găsirea împreună de soluții 
la marile probleme legate de securi-
tatea energetică și de tranziția ener-
getică, care nu ar putea fi  soluționa-
te în interiorul frontierelor naționale. 
Am transformat provocarea majoră 
reprezentată de tranziția energetică 
într-o oportunitate economică pentru 
toți europenii. Pentru a realiza acest 

lucru, a fost nevoie de o transformare 
veritabilă a politicilor noastre în do-
meniul energiei și al climei: nu este 
vorba doar de ajustări marginale, ci 
de schimbări sistemice. Niciun stat 
membru nu ar fi  putut face acest lucru 
de unul singur. Raportul nostru ara-
tă modul în care toate măsurile pri-
vind Uniunea Energetică se combină 

pentru a face ca politica noastră să 
fi e pregătită pentru viitor. Dispu-
nem astăzi de o structură capabilă 
să redirecționeze investițiile către 
tehnologii și soluții orientate către 
viitor. Am demarat, de asemenea, 
luarea de măsuri pentru industrie, 
cum ar fi  fabricarea de baterii în Eu-
ropa, asigurându-ne totodată că nu 
vom lăsa în urmă niciun european 
de-a lungul procesului de tranziție. 
În prezent, fi ecare stat membru 
trebuie să urmeze acest exemplu și 
să integreze cât mai rapid măsuri-
le naționale privind energia, clima, 

mobilitatea și toate celelalte dome-
nii conexe, astfel încât Europa să se 
afl e, până la jumătatea secolului, în 
avangarda tranziției către neutrali-
tatea climatică.”

Comisarul pentru politici clima-
tice și energie, Miguel Arias Cañe-
te, a declarat: „Europa dispune în 
prezent de cel mai ambițios și avan-
sat cadru de politici în domeniul cli-
mei și al energiei la nivel mondial. 
Am convenit cu toții asupra legis-
lației necesare pentru a ne atinge 
obiectivele pentru 2030; obiectivele 
noastre sunt mai ambițioase în ceea 
ce privește efi ciența energetică și 
energiile din surse regenerabile. 
Însă Uniunea Energetică reprezin-
tă mai mult decât norme și politici: 
am mobilizat niveluri record de in-
vestiții în domeniul energiei curate, 
am intermediat Acordul de la Paris 
și am inițiat intrarea sa rapidă în vi-
goare, am continuat să promovăm 
integrarea pieței europene a ener-
giei și am elaborat o viziune pe ter-
men lung pentru o Europă neutră 
din punct de vedere climatic până în 
2050. Mai avem însă un drum lung 
de parcurs. Trebuie să continuăm 
implementarea energiilor din surse 
regenerabile în întreaga Europă și 
să intensifi căm eforturile pentru a 
economisi mai multă energie. Tre-
buie să ne angajăm într-un proces 
de transformare, conștientizând ur-
gența imediată a acestei necesități 
într-o măsură mai mare decât se în-
tâmplă în prezent. Cu ajutorul stra-
tegiei noastre privind neutralitatea 
din punct de vedere climatic până în 
2050 am prefi gurat modalitatea în 
care acest obiectiv poate fi  atins și 
am prezentat o analiză aprofundată 
a motivelor și mijloacelor prin care 
Europa poate obține neutralitatea 
climatică, a motivelor pentru care 

*) Comunicat de presă al Comisiei Europeane, Bruxelles, 9 aprilie 2019

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

UNIUNEA ENERGETICĂ: DE LA VIZIUNE LA REALITATE*

Conform celui de-al patrulea raport privind starea Uniunii Energetice, adoptat în data de 9 aprilie 
2019, Comisia și-a îndeplinit pe deplin angajamentele legate de viziunea sa privind o strategie a Uniunii 
Energetice prin care se garantează o energie accesibilă, abordabilă, sigură, competitivă și durabilă pentru 
toți europenii.

Europa este deja un lider mondial al luptei împotriva schimbărilor climatice. Politicile europene puse 
în aplicare în ultimii cinci ani, în toate domeniile de politică, au plasat UE pe drumul cel bun pentru a pro-
fi ta pe deplin de tranziția către o energie curată, valorifi când oportunitățile economice pe care aceasta le 
oferă, generând creștere economică, locuri de muncă și creând un mediu mai sănătos pentru consumatori.
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acest model poate fi  urmat și de alte 
țări ale lumii, precum și a modului în 
care neutralitatea climatică, prospe-
ritatea economică și echitatea soci-
ală pot și trebuie să coexiste.”

Uniunea Europeană a consolidat 
piața internă a energiei și a sporit 
securitatea energetică a UE, inves-
tind în noi infrastructuri inteligente 
(inclusiv la nivel transfrontalier), 
oferind o nouă concepție de ulti-
mă generație 
a pieței și in-
troducând un 
mecanism de 
cooperare între 
statele membre 
bazat pe solida-
ritate, pentru 
a răspunde la 
eventualele cri-
ze într-un mod 
mai efi cace și 
mai efi cient.

Astfel cum 
a subliniat re-
cent Comisia
în Comunica-
rea sa, intitu-
lată „O planetă 
curată pentru toți”, tranziția ener-
getică necesită o transformare eco-
nomică și socială cuprinzătoare, cu 
implicarea tuturor sectoarelor eco-
nomice și sociale în vederea reali-
zării, până în  2050, a tranziției că-
tre neutralitatea climatică. Cadrul 
privind Uniunea Energetică plasea-
ză Europa pe drumul cel bun pen-
tru a deveni o economie prosperă, 
modernă, competitivă și neutră din 
punct de vedere climatic.

Comisia Juncker a instituit un 
cadru legislativ complet nou privind 
Uniunea Energetică. Cadrul legislativ 
actualizat a permis UE să își menți-
nă poziția de lider în domeniul poli-

ticilor climatice, prin creșterea nive-
lului de ambiție pentru 2030 într-o 
serie de sectoare legate de energie, 
de la obiective mai ambițioase pri-
vind energia din surse regenerabile 
și efi ciența energetică la obiective 
privind emisiile provenite de la auto-
turisme, camionete și camioane. Pe 
lângă noul cadru legislativ, Comisia a 
instituit un cadru favorabil măsurilor 
de sprijin pentru a asigura o tranziție 

fără difi cultăți pentru industriile, re-
giunile și orașele europene. Au fost 
luate o serie de inițiative specifi ce 
pentru a garanta că toate regiunile 
și cetățenii benefi ciază în mod egal 
de tranziția energetică. Una dintre 
aceste inițiative este alianța euro-
peană pentru baterii.

Industria europeană a bateriilor 
a fost identifi cată ca fi ind un lanț 
valoric strategic pentru UE în con-
textul unei strategii consolidate de 
politică industrială. Raportul privind 
Uniunea Energetică este însoțit de 
un raport separat privind punerea în 
aplicare a planului de acțiune stra-
tegic privind bateriile.

O a doua comunicare publicată 
în data de 9 aprilie invită la conso-
lidarea responsabilității democratice 
a procesului decizional în temeiul 
Tratatului Euratom. Comisia Euro-
peană va institui un grup de experți, 
la nivel înalt, pentru a evalua situa-
ția actuală a Tratatului Euratom, în 
vederea examinării modalității de a 
îmbunătăți responsabilitatea sa de-
mocratică, pe baza tratatului actual.

În aceeași comunicare, Comi-
sia solicită Parlamentului European
și Consiliului să refl ecteze asupra 
modului în care impozitarea energiei 
ar putea contribui mai efi cient la 
realizarea obiectivelor politicilor UE în 
domeniul energiei și al climei și cum o 
trecere la votul cu majoritate califi cată 
(QMV – Qualifi ed Majority Voting) în-
tre statele membre ar putea ajuta la 
deblocarea progreselor în acest do-
meniu. Această linie de acțiune se 
bazează pe comunicarea Comisiei
pentru o tranziție treptată la luarea de 
decizii cu majoritate califi cată în toate 
domeniile fi scalității, publicată pentru 
prima dată în ianuarie. 

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVII, Nr. 200, martie – aprilie 201910

EU innovative climate action, as 
announced on February 2019, has 
a range of benefi ts for the health 
and prosperity of Europeans with 
an immediate, tangible impact on 
people’s lives – from the creation 
of local green jobs and growth, to 
energy-effi  cient homes with a re-
duced energy bill, cleaner air, more 
effi  cient public transport systems in 
cities, and secure supplies of energy 
and other resources.

Commissioner for Climate Action 
and Energy Miguel Arias Cañete 
said: „Less than three months af-
ter adopting our strategic 
vision for a climate neutral 
Europe by 2050, we are put-
ting the money where the 
mouth is. Our objective is 
to keep building a modern, 
competitive and socially fair 
Paris-aligned economy for 
all Europeans. For this to 
happen, we will need de-
ployment of clean innovative 
technologies on an industri-
al scale. This is why we are 
investing in bringing to the 
market highly innovative 
technologies in energy in-
tensive industries, in carbon capture, 
storage and use, in the renewable 
energy sector and in energy storage. 
We are today unleashing technolog-
ical solutions in all Member States 
and pressing the fast-forward button 
in our transition to a modern and cli-
mate-neutral society in Europe.“

The Commission wants to en-
sure that Europe continues to be 
at the top of the league as regards 
new high-value patents for clean 
energy technologies. This leader-
ship provides a global competitive 
advantage, allowing Europe to har-

vest fi rst mover benefi ts by increas-
ing exports of European sustainable 
products and sustainable technolo-
gy and business models.

On 28 November 2018, the Euro-
pean Commission adopted a strate-
gic long-term vision for a prosperous, 
modern, competitive and climate 
neutral economy by 2050 – A Clean 
Planet for all. The strategy shows 
how Europe can lead the way to cli-
mate neutrality while preserving the 
competitiveness of its industries by 
investing into realistic technological 
solutions. This transition also requires 
further scaling-up of technological in-
novations in energy, buildings, trans-
port, industry and agriculture sectors.

Next steps
The Commission aims to launch 

the fi rst call for proposals under the 

Innovation Fund already in 2020, 
followed by regular calls until 2030.

Background
The Innovation Fund will pool 

together resources amounting to 
around €10 billion, depending on 
the carbon price. At least 450 mil-
lion allowances from the EU Emis-
sions Trading System (EU ETS) Di-
rective will be sold on the carbon 
market in the period 2020-2030. 
The revenues of these sales depend 
on the carbon price, which is cur-
rently around EUR 20.

Any undisbursed revenues from 
the Innovation Fund’s predecessor, 
the NER 300 programme, will also 
be added to the Innovation Fund. 
Thus, the total endowment of the 
Fund can be around EUR 10 Billion.

The Innovation Fund aims to 
create the right fi nancial incentives 
for companies and public authorities 
to invest now in the next genera-
tion of low-carbon technologies and 
to give EU companies a fi rst-mover 
advantage to become global tech-
nology leaders.

The Innovation Fund builds on 
the experience from the NER300 
programme, the current EU pro-
gramme to support the demonstra-
tion of carbon capture and storage 
and renewable energy technolo-
gies. It expands its scope to also 
explicitly cover energy storage and 

energy inten-
sive industries 
and is bet-
ter tailored to 
promote inno-
vation through 
an improved 
and simplifi ed 
governance. 
It will off er 
grants to cov-
er up to 60% 
of the addi-
tional capital 
and operation-
al costs linked 

to innovation for the selected pro-
jects, disbursing the money in a 
fl exible way based on the needs of 
individual projects.

In addition, following the Com-
mission’s decision to reinvest the un-
spent funds from the fi rst NER 300 
call amounting to some EUR 487.6 
million, the transfer of unspent 
NER300 funds to InnovFin Energy 
Demo Projects is now taking eff ect 
and the Commission confi rmed that 
three existing projects can now ben-
efi t from a loan guarantee backed by 
funds from the NER300. 

*) Preluare de la Comisia Europeană, 27 februarie 2019

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

TOWARDS A CLIMATE-NEUTRAL EUROPE: 
EU INVESTS OVER €10BN IN INNOVATIVE 
CLEAN TECHNOLOGIES*

The Commission announces 
an investment programme worth 
over €10 billion for low-carbon 
technologies in several sectors 
to boost their global competi-
tiveness.
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On February 26, 2019 the World 
Energy Scenarios workshop - 
hosted by Eesti Energia - featured 
a diverse group of energy experts 
and thought leaders. The workshop 
participants dove deep in European 
regional narratives and explored in-
novations that will drive exponential 
growth.

In 2016, the World Energy 
Council published three explorato-
ry scenarios called – Modern Jazz, 
Unfi nished Symphony and Hard 
Rock – with a long-term horizon of 
2060, aimed at informing discus-
sion on the transition to low car-
bon economy.

The Council has launched a 
regional scenario development 
initiative focused on building 
regional scenarios with a time 
frame of 2040 and with the aim to 
explore the potential role of dis-
ruptive innovation in accelerating 
successful energy transition.

Two regional scenarios work-
shops were conducted in 2018 
(Paris in September, Berlin in 
December), resulted in a draft of 
European regional narratives.

The 1-day European Ener-
gy Scenarios workshop was a 
step  in scenarios building process 
and focused on further develop-
ment regional narratives to 2040 
with ‘innovation twist’. The work-
shop was organised with support 
of the Council’s Estonia Member 
Committee.

Workshop objectives 
were:
 Deepen European regional 

narratives to clarify the way fu-
ture might unfold by 2040

 Contrast and enrich region-

al scenarios with quantitative and 
qualitative indicators

 Further explore the role of in-
novations coming from within and 
beyond regional energy system in 
accelerating energy transition and 
defi ne exponential growth opportu-
nities.

Expected outcomes
The next draft of the region-

al narratives will be prepared after 
the workshop for participants re-
view and for further quantifi cation. 
The new sets of regionally focused 

scenarios will be featured at the 
24th World Energy Congress, in 
Abu-Dhabi in 2019.

Regional members are encour-
aged to use regional scenarios as a 
tool to engage with local networks 
and communities on key uncertain-
ties and opportunities, policy impli-
cations, innovations insights, etc.

Invitation only to a group of 20-
25 participants – a mixture of en-
ergy and energy-agencies thought 
leaders, the Council’s community 
members, and selected key subject 
matter experts. 

Din activitatea CMEDin activitatea CME

EUROPEAN ENERGY SCENARIOS WORKSHOP 
HOSTED BY EESTI ENERGIA*
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On Wednesday the 23rd of Janu-
ary, the Conseil Français de l’Énergie 
(the World Energy Council’s French 
Member Committee) organised a 
seminar on the topic: „Non-en-
ergetic resources, a barrier to 
the energy transition? “ . A ma-
jor concern for a lot of industrial, 
rare metals are, most of the time, 
ignored by those who claim that re-
newables are the miracle solution to 
climate change.

As Hubert 
Vedrine noted in 
the foreword to 
the book The Rare 
Metals War, these 
raw materials are 
far from clean, and 
involve complex 
geopolitical issues. 
In the opening 
speech, the CEO 
of BRGM, Michèle 
Rousseau insist-
ed on the fi nancial 
shortcomings… In-
deed, BRGM, as 
the second biggest 
French organisa-
tion, only invested around 3 million 
euros on rare metals recycling last 
year.

During a busy day, many ex-
perts came on stage to give details 
and fi gures on the many aspects. 
Among them, Professor Philippe 
Chalmin from Paris Dauphine Uni-
versity revealed for example that 
palladium, as opposed to the more 
mediatic and better-known lithium 
or cobalt, had become a much more 
precious metal nowadays.

However, Bernard Tardieu, 
chairman of the Energy and Climate 
Change Committee at the National 
Academy of Technologies of France, 
said there is no need to be worried. 
The mining world will always be able 
to expand. According to him, we can 
always fi nd new materials for new 
technologies. Enthusiasts, the par-
ticipants did not ignore that many 
problems are still relevant to daily 

economic life.
How to overcome the challenge 

of electric mobility? How to face the 
pollution that will result from ex-
tracting those rare metals? Many 
questions still need answers… As a 
conclusion, a similar interrogation 
was underlined at the UNESCO dur-
ing the annual congress of the re-
newable energy union, by Ghislain 
de Marsily, a member of the French 
Academy of Sciences: are we ready 
in France to accept the possibility to 

reopen mines, or should we leave 
this hard work to other countries?

In 2019, China – and to a lesser 
extent Russia – is already one step 
ahead in that fi eld. If the strategic 
research foundation (FRS) is to be 
believed, this success can be ex-
plained by two main structural rea-
sons: China has fi rst of all a very 
strong industry, and it also has a 
very dynamic extracting sector. 

Nevertheless, Nico-
las Mazzucchi (FRS) 
explains that western 
countries have not re-
ally tried to secure ac-
cess to lithium. Accord-
ing to him, they have 
preferred to develop 
circular economies and 
tried to come up with 
some kind of substitute 
for it, and likewise for 
cobalt…

This has proved 
a paying strategy for 
China, as they are now 
leaders in electric mo-
bility. Beijing aims to 
have sold 2 million cars 

by 2020, and more than 16 million 
by 2030. Unfortunately, in France 
electric mobility is not as popular 
yet! And it is defi nitely bad news 
for climate change because, as 
Catherine Girard (Renault) points 
out, these new cars have a carbon 
footprint 25% lower than traditional 
cars…

The speakers’ presenta-
tions are available at: http://
wec-france.org/seminaireres-
sources-presentations.php 

CONSEIL FRANÇAIS DE L'ÉNERGIE OPTIMISTIC 
ABOUT UNLEASHING LIMITLESS ENERGY?*

*) Preluare din www.worldenergy.org

Din activitatea CMEDin activitatea CME
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Toate strategiile energetice ela-
borate în ultimele decenii fac referire 
la faptul ca o mare parte a instalații-
lor de producere au o vechime mare. 
Aceste instalații sunt, totuși, în func-
țiune și contribuie la funcționarea 
sistemului energetic național. Rezul-
tatele eforturile mari depuse de ge-
nerația anterioară sunt vizibile încă 
și merită să fi e mai bine cunoscute, 
mai ales de către tânăra generație. 
Un prim obiectiv al manifestării or-
ganizate de CNR – CME a fost de a 
păstra în memoria colectivă aces-
te eforturi și rezultatele lor.

Pe de altă parte, la nivel in-
ternațional și, în particular, la 
nivelul UE, sectorul energiei tra-
versează o perioadă de profunde 
transformări. Uniunea Energetică 
Europeană a stabilit că este nece-
sar să fi e acoperite cinci dimen-
siuni-cheie: securitatea energeti-
că, piața internă a energiei, efi ci-
ența energetică, decarbonizarea 
și cercetarea-inovarea-competiti-
vitatea. Acest lucru presupune o 
transformare fundamentală a sis-
temului energetic al Europei, rea-
lizabilă prin acțiuni coordonate la 
nivelul Uniunii și la nivel național. 
Prezentarea și discutarea unor 
aspecte importante despre prezen-
tul și (mai ales) viitorul sectorului 
energiei din România a reprezentat 
cel de-al doilea obiectiv al manifes-
tării.   

Conferința a avut loc în ziua de 28 
februarie 2019 în amfi teatrul Acad. 
Martin Bercovici de la ISPE SA și a fost 
moderată de către dl dr. ing. Iulian 
IANCU, președintele CNR – CME.

Deschizând lucrările întâlni-
rii, moderatorul a prezentat unele 
date privind începuturile dezvoltării 
sectorului energiei în țara noastră. 
Astfel, în anul 1857, totalul produc-
ției Țărilor Române a însumat 275 
tone țiței brut, România fi ind cea 
dintâi țară în statistica mondială 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 asigurat 
creșterea economică a României din 
perioada interbelică. Dezvoltarea 
industriei s-a accentuat în perioada 
economiei centralizate. În anul 1950 
s-a aprobat primul Plan decenal de 
electrifi care a țării. În anul 1955 a 
intrat în funcțiune Dispecerul Ener-
getic National. Perioada de tranziție 
spre economia de piață a însemnat 
un declin semnifi cativ al ramurii și 

sunt necesare eforturi pentru revi-
gorarea sa. Contextul internațional 
este difi cil, numeroase țări confrun-
tându-se cu situații confl ictuale in-
terne. Trebuie valorifi cat potențialul 
intern și dezvoltată capacitatea na-
țională de cercetare-dezvoltare-ino-
vare.

În cadrul manifestării au fost 
susținute următoarele prezentări:

− Ioan AVRAM, fost ministru al 
industriei constructoare de mașini, 
fost ministru al energiei electrice 
o lungă perioadă (1965 – 1985): 
„Realizări remarcabile din trecut 
ale industriei energetice“;

−Doru VIȘAN, secretar de stat, 
Ministerul Energiei: „Probleme actuale 
ale sectorului energetic din România“;

−Niculae HAVRILEȚ, membru în 
Consiliul de Administrație ELECTRICA 

SA, consilier al ministrului Energiei: 
„Obiective strategice pentru dezvol-
tarea sectorului energetic național“;

−Radu Cosmin BĂDIȚĂ, secretar 
general ANRE: „Probleme actuale și 
de perspectivă ale reglementării în 
domeniul energiei în România“;

−Teodor CHIRICA, consilier al 
directorului general SN NUCLEARE-
LECTRICA SA: „Dezvoltarea compo-
nentei nucleare a sectorului energe-
tic național“;

−Emanuel BABICI, fost director 

IMGB, fost ministru adjunct și secre-
tar de stat;

−Cosmin URSOIU, director ge-
neral UCM Reșita: „Trecut, prezent și 
viitor pentru UCM Reșița“;

−Cosmin BĂNICĂ, prodecan al 
Facultății de Inginerie Electrică, Uni-
versitatea Politehnica din București: 
„Proiecte de cercetare realizate la 
Facultatea de Inginerie Electrică, 
Universitatea Politehnica din Bucu-
rești“;

−Sorin ELISEI, Senior Consul-
tant Deloitte Romania: „Dezvoltarea 
durabilă a sectorului energetic nați-
onal; PNIESC“;

− Ionuț PURICA, cercetător la In-
stitutul de Prognoză Economică: „Is-
torie și perspective în fabricația de 
echipamente pentru CNE – exemplu 
de caz: Coloanele D20“;

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

CONFERINȚA CU TEMA „INDUSTRIA ENERGETICĂ 
ROMÂNEASCĂ – TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR“. 
SINTEZA EVENIMENTULUI
Dr. ing. Vasile Rugină, consilier al CNR – CME
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−Mihai Toader PASTI, președin-
te FEL România: „Prezentul și viito-
rul sectorului energetic din România 
prin ochii (și mintea) tinerei gene-
rații“

Din lucrările prezentate și din 
discuțiile care au avut loc au rezul-
tat numeroase concluzii, o selecție 
a acestora (cu un caracter, evident, 
subiectiv) fi ind prezentată în conti-
nuare:

1) În perioada economiei cen-
tralizate, industrializarea a repre-
zentat obiectivul strategic funda-
mental al politicii economice. Cu 
eforturi imense (și, în mod frecvent, 

cu sacrifi cii) s-a construit o indus-
trie performantă din punct de ve-
dere tehnic. În sectorul energetic, 
investițiile au fost realizate inițial 
cu echipamente din import (URSS, 
Cehoslovacia, dar și Franta etc), dar 
s-a realizat relativ rapid o industrie 
autohtonă capabilă să construiască 
cele mai complicate echipamente la 
standarde performante de calitate 
(IMGB, Vulcan, UCM Reșita, Elec-
troputere Craiova, Automatica etc). 
România producea practic toate 
echipamentele necesare transportu-
lui feroviar, rutier și naval (locomo-
tive electrice și Diesel, vagoane de 
pasageri și de marfă, autoturisme, 
camioane etc.), necesare agricultu-
rii (tractoare, mașini agricole etc), 
echipamente de automatizare etc. 
Multe dintre acestea erau fabricate 

pe bază de licență și exportul rea-
lizat este o dovadă a calității lor. Pe 
de altă parte au fost și eșecuri, cel 
mai răsunător din sectorul energetic 
fi ind cel al centralei pe șisturi bitu-
minoase de la Anina.

Criteriile economice nu repre-
zentau întotdeauna o prioritate.

2) Conform statisticilor ofi cia-
le, România dispune în prezent de 
o capacitate de producție de 23600 
MW. Cu toate acestea, la un consum 
de 7500 – 8000 MW există proble-
me de alimentare și de asigurare 
a funcționării sistemului energetic 
național în siguranță. Situația este 

provocată de faptul că multe gru-
puri sunt incluse în statistici, dar ele 
nu mai sunt funcționale. Este nece-
sară realizarea formalităților de re-
autorizare în vederea menținerii în 
rezervă de funcționare.

3) Se discută mult despre 
obiectivele strategice de investiții in 
SEN – de exemplu grupurile 3 și 4 
de la CNE Cernavodă. Ne confrun-
tăm însă cu probleme presante pe 
termen scurt, care trebuie rezolvate 
cât mai urgent. Există încă o biro-
crație imensă. Investiții noi și im-
portante sunt blocate în justiție din 
cauza unor nesfârșite contestații la 
licitații. O simplifi care a cadrului le-
gislativ specifi c este necesară. 

4) Realizarea într-un termen 
cât mai scurt a grupurilor pe gaze 
naturale de la Iernut și Deva va 

contribui la rezolvarea problemelor 
actuale, inclusiv compensarea de-
zechilibrelor actuale din SEN.

5) România nu își poate per-
mite să piardă lignitul din structura 
balanței energetice. Centralele din 
bazinul Oltenia au un rol important 
în funcționarea SEN, iar performan-
țele lor tehnico-economice sunt 
foarte bune. Ele au însă nevoie de 
un anumit sprijin pentru a se men-
ține pe piață.

6) Sursele regenerabile de 
energie vor avea în continuare un 
rol important și în creștere. Valori-
fi carea lor va trebui însă realizată 

fara scheme de sprijin și cu acumu-
lare de energie.

7) Cogenerarea și SACET re-
prezintă probleme delicate, despre 
care se vorbește mult, dar pentru 
care se face relativ puțin. Este sem-
nifi cativ, din acest punct de vede-
re, faptul că în Ministerul Energiei
nu există o direcție de specialitate 
pe această problemă. S-au realizat 
progrese privind realizarea unor 
centrale de cogenerare cu perfor-
manțe ridicate (București-Vest, 
Oradea etc.). Marea problemă o re-
prezintă rețelele de termofi care.

8) Liberalizarea pieței energiei 
a reprezentat un eveniment foarte 
important și poate fi  motorul dez-
voltării tehnologice a sectorului. 
Companiile de utilități înregistrea-
ză profi turi mari și au o situație fi -

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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nanciară remarcabilă. Ele au astfel 
capacitatea de a realiza programe 
de investiții și au responsabilitatea 
acestei realizări.

9) Proiectul de realizare a 
unor stocări de gaze naturale în 
zona Craiova (Ghercești) va con-
tribui atât la cresterea fl exibili-
tății sistemului electroenergetic, 
cât și la echilibrarea sistemului 
de gaze naturale. Se înregistrea-
ză deja un interes semnifi cativ 
din partea investitorilor pentru 
acest proiect, coroborat cu tre-
cerea unui grup de la centrala 
Craiova pe gaze, această inves-
tiție fi ind una cu prioritate mare.

10) Actuala echipă de con-
ducere a ANRE orientează în 
mod ferm instituția cu fața că-
tre consumatorul fi nal. În ultima 
perioadă s-a lucrat la elaborarea 
metodologiilor de aplicare a OUG 
114 astfel încât să se pastreze o 
piață funcțională și să se stimu-
leze investițiile.

11) Este necesară elaborarea unei 
strategii naționale pentru dezvoltarea 
industriei electrotehnice/ electronice 

capabilă să producă utilaje/ echipa-
mente pentru sectorul energetic.

12) Se insistă în mod repetat 

despre rolul tinerei generații în dez-
voltarea în continuare a sistemului 
electroenergetic (și a economiei în 

general). Opiniile sunt însă, de re-
gulă, formulate și prezentate de re-
prezentanți ai altor generații. Ar fi , 

cu certitudine, benefi c să li se ofere 
și tinerilor ocazii de a-și prezenta 
puncte de vedere proprii. 
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CNR – CME a organizat, în ziua 
de 15 martie 2019, la Poiana Bra-
șov, simpozionul Tehnologii noi 
pentru dezvoltarea rețelelor 
electrice (next generation grid), 
realizat cu sprijinul fi rmei Siemens.

Simpozionul și-a propus să pună 
în evidență stadiul actual al rețelelor 
electrice din România, cu accent pe 
rețelele de distribuție și să analizeze 

soluțiile pentru creșterea nivelului 
de „inteligență“ a instalațiilor elec-
trice, pe baza tehnologiilor actuale 
și a celor în curs de dezvoltare.

La lucrările simpozionului au luat 
parte specialiști din sistemul de dis-
tribuție a energiei electrice din Ro-
mânia, specialiști din cadrul fi rmelor 
care operează în sistemul energetic 
și specialiști din mediul universitar. 
Participarea la lucrările simpozionului 
a unor cercetători din cadrul fi rmei 
Siemens a permis cunoașterea mai 
profundă a preocupărilor și a realiză-
rilor unei fi rme cu contribuții impor-
tante pe plan mondial în moderniza-
rea echipamentelor și a sistemelor 
din domeniul energiei electrice.

Este adevărat că dezvoltarea 
rețelelor electrice spre rețele „inteli-
gente“ implică eforturi importante în 
care contextul actual legislativ și po-
litic au un rol important. De aceea, 
analiza detaliată a aspectelor actu-
ale din domeniul energetic, pe plan 

național și internațional, prezentată 
de președintele CNR – CME, domnul 
Iulian Iancu, a pus în evidență pro-
vocările, obiectivele de dezvoltare, 
dar și posibilitățile concrete de atin-
gere a acestor obiective.

Soluțiile actuale privind reduce-
rea amprentei de carbon a instala-
țiilor electrice, dezvoltarea surselor 
regenerabile cu costuri reduse, apa-

riția utilizatorilor activi (prosumeri), 
existența sistemelor informatice și 
a sistemelor de comunicație mo-
derne, realizarea de echipamente 
care oferă posibilitatea digitaliiză-
rii proceselor de achiziție de date, 
transferul acestora, prelucrarea și 
extragerea comenzilor necesare 
controlului funcționării sistemului 
oferă posibilitatea trecerii rețelelor 
electrice spre a treia generație, în 
care rețeaua electrică este dublată 
de o rețea informatică care asigu-
ră interconectarea informatică și 
tehnică a tuturor operatorilor de pe 
piața energiei electrice.

Stațiile electrice ca puncte esen-
țiale în funcționarea sistemului de 
energie electrică au cunoscut un in-
tens proces de digitalizare pe baza 
unor tehnologii moderne, cu achizi-
ția și prelucrarea semnalelor, extra-
gerea informațiilor necesare și tran-
sferul deciziilor către echipamentele 
de lucru. În cadrul discuțiilor privind 

digitalizarea stațiilor electrice au 
fost puse în evidență următoarele 6 
aspecte principale:

1) digitizarea la nivelul proce-
selor din stație, în care un rol im-
portant îl vor avea sistemele ne-
convenționale de măsurare (cordon 
Rogowski, senzori de câmp electric, 
transformatoare optice de măsu-
rare, divizoare de tensiune) care 

asigură transferul cu acu-
ratețe a datelor necesare 
conducerii proceselor în 
sistemul informatic al sta-
ției oferind, totodată, o re-
ducere semnifi cativă a di-
mensiunii echipamentelor 
de măsurare (în special la 
utilizarea sistemelor hibri-
de de măsurare de tensiu-
ne și de curent electric);

2) digitizarea la nivelul 
stației în care echipamen-
tele numerice din stație și 
soluțiile actuale de prelu-
crare a informațiilor permit 
controlul optimal al proce-
selor din stație;

3) securitatea cibernetică ca o 
condiție esențială pentru a asigura 
limitarea accesului neautorizat în 
sistemul informatic al stației, atât a 
personalului propriu, cât și a unor 
entități rău intenționate din exteri-
or;

4) managementul activelor ca 
mijloc important pentru obținerea 
performanței în funcționarea stației, 
internetul obiectelor IoT (internet 
of things) fi ind un mijloc efi cient de 
transfer de informații între echipa-
mentele din stație;

5) operarea rețelei (grid ope-
ration) în condițiile unei stații digi-
talizate;

6) programe de inginerie inte-
grată (integrated engineering) care 
permit realizarea efi cientă a opera-
țiilor de testare a echipamentelor și 
de integrare în sistemul informatic 
al stației.

Problemele legate de stocarea 
energiei electrice pe baza tehnologi-

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

SIMPOZIONUL „TEHNOLOGII NOI PENTRU DEZVOLTAREA 
REȚELELOR ELECTRICE (NEXT GENERATION GRID)“. 
SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME

De la stânga la dreapta: prof. dr. ing. Ștefan Gheorghe, directorul general executiv 
al CNR – CME, prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME 
și dr. ing. Iulian Iancu, președintele CNR – CME 
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ilor actuale, modul concret de imple-
mentare a sistemelor de stocare, dar 
și unele realizări actuale în dome-
niu au suscitat un interes deosebit, 
având în vedere posibilitatea dez-
voltării unor soluții efi ciente pentru 
valorifi carea superioară a surselor 
regenerabile, dar și pentru aplati-
zarea grafi cului de sarcină. Au fost 
supuse discuției, în context, aspecte 
legate de efi ciența economică, creș-
terea efi cienței surselor de energie, 
îmbunătățirea calității serviciului 
de alimentare, dar și efectele favo-
rabile asupra reducerii amprentei 
de carbon a sistemului de energie. 
Sistemele de stocare actuale, ca 
tehnologie matură, cu puteri ce pot 
depăși 100  MW și durate de lucru 
până la 4 ore deschid noi perspec-
tive de dezvoltare a unui sistem 
energetic modern, cu accent pe 
asigurarea unei alimentări fi abile și 
de calitate pentru utilizatorii fi nali 
de energie electrică. 

Realizarea primului MW într-o 
instalație de stocare din România, 
dar și preocupările pentru reali-
zarea unor noi sisteme de stoca-
re pun în evidență preocupările 
specialiștilor români pentru imple-
mentarea acestei tehnologii mo-
derne în sistemul energetic.

Un rol important în creșterea 
performanței sistemelor actuale de 
transport și de distribuție îl are im-
plementarea tehnologiilor bazate pe 
electronica de putere. Soluțiile ac-
tuale privind sistemele FACTS (fl exi-
ble alternating current transmission 
systems) pentru controlul tensiunii 
în condițiile variațiilor de sarcină, 
controlul circulației puterii reactive, 
îmbunătățirea condițiilor de stabi-
litate a sistemului de transport de 
energie, a realizării inerției sistemu-
lui, oferă posibilitatea creșterii per-
formanței sistemului energetic înso-
țită de creșterea calității serviciului 
de alimentare a utilizatorilor. 

Utilizarea din ce în ce mai am-
plă a sistemelor SVC (stativ var 
compensator) cu puteri instalate de 
până la ± 1000 MVAr (în varianta 
SVC Plus − STATCOM) oferă avan-
taje importante privind viteza de re-
glare, controlul factorului de putere, 
limitatea oscilațiilor din sistem, re-
ducerea pierderilor de energie.

Desigur că utilizarea, în viitor, a 
altor tipuri de FACTS: SSCR (Swit-

ched Shunt-Capacitor and Reactor), 
TCSC (TCSC − Thyristor Controlled 
Series Compensator), SSSC (Sta-
tic Synchronous Series Controller), 
UPFC (Unifi ed Power Flow Con-
troller) vor conduce la realizarea 
unui sistem electorenergetic mai fi -
abil, mai fl exibil, cu indicatori supe-
riori de calitate a energiei electrice.

Noile concepte privind dezvol-
tarea rețelelor electrice, precum și 
soluțiile concrete existente au de-

terminat ca operatorii din sistemul 
de distribuție să adopte strategii 
de dezvoltarea care au început să 
ofere primele rezultate, iar continu-
area programelor de modernizarea 
este dependentă de fondurile aloca-
te acestora. Se consideră faptul că 
personalul operatorilor de distribu-
ție are capacitatea și nivelul necesar 
de cunoștințe pentru a exploata, în 
mod efi cient, noile aplicații în rețe-
lele de înaltă și medie tensiune. 

Lucrările prezentate au pus în 
evidență rezultatele operatorilor de 
distribuție privind implementarea 
noilor tehnologii: utilizarea largă a 
sistemelor SCADA, reconfi gurarea 
rețelei prin utilizarea și automati-
zarea avansată utilizând sistemul 
de reclosere, efi cientizarea resur-
selor prin dotarea acestora cu echi-
pamente moderne de informare 
și comunicare MWM (mobile wor-
kforce management), contorizarea 
inteligentă (smart metering), ma-

nagementul activelor (asset mana-
gement), managementul sisteme-
lor de distribuție ADMS (advanced 
distribution management system), 
gestionarea datelor (data gover-
nance and enterprise services bus). 
Colectarea digitală a datelor, rapor-
tarea automatizată corelată cu in-
formațiile oferite de GIS (Geogra-
phic Information System) asigură o 
importantă creștere a efi cienței ac-
tivităților din teren cu efecte vizibi-

le asupra indicatorilor de calitate 
SAIDI și SAIFI determinând, de 
asemenea, reducerea pierderilor 
de energie din rețea.

Dezvoltarea SCADA, extinde-
rea SAD (sistem de automatizare 
a distribuției), dezvoltarea unor 
sisteme IT esențiale reprezintă di-
recții principale de acțiune a ope-
ratorilor de distribuție, oferind si 
posibilitatea integrării efi ciente a 
tuturor producătorilor de energie 
din surse regenerabile, automati-
zarea posturilor de transformare, 
optimizarea acțiunilor de gestio-
nare a activelor, managementul 
efi cient al forței de muncă, dez-
voltarea hărților electronice ale 
rețelei, integrarea stațiilor de IT/
MT în sistemul de automatizare a 
rețelei. Realizarea acestor obiec-
tive impune următoarele acțiuni 
principale:

− modernizarea rețelei de MT 
prin reconductorare și înlocuirea 
tronsoanelor cu secțiune sub-opti-
mă;

− înlocuirea transformatoarelor 
slab încărcate sau uzate moral;

− creșterea securității rețelelor 
de joasă tensiune prin moderniza-
rea sitemelor de protecție și măsu-
rare;

− efi cientizarea proceselor de 
planifi care;

− prioritizarea investițiilor;
− managementul performanței 

și al stării tehnice;
− mentenanța și gestionarea 

forței de muncă.
Lucrările prezentate, precum și 

discuțiile pe baza acestora au pus în 
evidență faptul că utilizatorul fi nal 
trebuie să stea în centrul atenției 
operatorilor de distribuție (serviciu 
orientat către utilizatori). În acest 
sens, creșterea nivelului de calitate 
a serviciului de distribuție a energiei 
electrice are un rol esențial, în spe-
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cial prin reducerea duratei întreru-
perilor. 

Sistemele actuale de tratare a 
neutrului rețelelor de medie tensiu-
ne, experimentate cu succes în re-
țeaua de distribuție a CEZ Oltenia 
pe baza unei colaborări între specia-
liștii din sistem și mediul universitar, 
au pus în evidență viabilitatea so-
luțiilor adoptate, dar și necesitatea 
unor studii profunde pentru a asi-
gura optimizarea parametrilor sis-
temului și obținerea performanțelor 
preconizate. Rezultatele obținute 
până în prezent au permis punerea 
în evidență a reducerii indicatorilor 
SAIFI și SAIDI, dar și a unor direcții 
pentru continuarea studiilor în acest 
domeniu.

Inteligența artifi cială care va fi  din 
ce în ce mai prezentă în cadrul aplica-
țiilor din rețelele electrice prin mașini 
virtuale, calculatoare, roboți, impune 
dezvoltarea unor noi principii de etică 
pentru a asigura integrarea acesteia 
ca suport al activităților umane cu 
performanțe care trebuie limitate la 
o anumită zonă și în anumite dome-
nii. Problema supusă discuției, dacă 
roboții trebuie să fi e „sclavi“ dotați 
cu o anumită sensibilitate, empatie și 
cunoștințe culturale, trebuie analizată 
cu atenție, iar elaborarea unor prin-
cipii adecvate de etică va permite o 
„colaborare“ fructuoasă a oamenilor 
cu „inteligența“ artifi cială.

În încheierea lucrărilor simpozio-
nului, domnul director executiv, pro-
fesor Ștefan Gheorghe, a mulțumit 
celor care au avut contribuții la des-
fășurarea lucrărilor și tuturor parti-
cipanților pentru atmosfera de lucru 
și pentru direcțiile rezultate privind 
dezvoltarea rețelelor electrice, având 
în vedere soluțiile actuale și studiile 
viitoare în domeniu. De asemenea, a 
mulțumit fi rmei Siemens pentru su-
portul tehnic și logistic necesar des-
fășurării lucrărilor simpozionului. 

*
În cadrul prezentărilor și a discu-

țiilor din cadrul simpozionului au fost 
puse în evidență principalele tehno-
logii care pot asigura dezvoltarea re-
țelelor electrice moderne și care vor 
fi  implementate sau sunt în curs de 
implementare în rețelele electrice:

− sistemele de stocare a energi-
ei electrice;

− sisteme „inteligente“ de mă-
surare a energiei, cu posibilitatea 
unui transfer bidirecțional de infor-
mații între utilizator și furnizor/dis-
tribuitor;

− sisteme moderne de comuni-
cație și de stocare a datelor pe baza 
standardului CEI 61850;

− integrarea dispozitivelor in-
teligente la nivelul utilizatorilor cu 
posibilitatea controlului automat al 
echipamentelor electrice;

− soluții efi ciente pentru asigu-
rarea securității cibernetice a siste-
mului de energie;

− reconfi gurarea automată a 
structurii rețelei cu creșterea nive-
lului de calitate a serviciului de ali-
mentare și reducerea pierderilor de 
energie;

− conectarea utilizatorilor activi 
(prosumeri);

− integrarea efi cientă a surselor 
regenerabile de energie;

− dezvoltarea infrastructurii 
pentru încărcarea automobilelor 
electrice;

− soluții moderne pentru creș-
terea calității serviciului de alimen-
tare a utilizatorilor;

− soluții efi ciente pentru redu-
cerea amprentei de carbon a siste-
melor de transport și de distribuție 
a energiei electrice.

De un interes deosebit a fost 
faptul că operatorii de distribuție, în 
cadrul strategiilor proprii, au imple-
mentat sau au în curs de implemen-
tare soluții care permit creșterea 
nivelului de „inteligență“ a rețelelor 
electrice.

Ca o concluzie: nicio soluție nu 
se potrivește tuturor, iar operatorii 
de distribuție, în baza unei analize 
aprofundate, trebuie să elaboreze 
proiecte specifi ce fi ecărei zone din 
rețeaua electrică pentru o obține 
performanțele preconizate. 
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Conferința Rețele și Contorizări 
Inteligente (smart grid & smart me-
tering), organizată de CNR – CME, 
a avut drept coorganizatori ANRE și 
Electrica, iar ca parteneri principali 
Schneider Electric și SANXING (Nin-
gbo Sanxing Smart Electric Co., Ltd) 
și s-a desfășurat în data de 11 aprilie 
2019 în sala Radu Zane a Societății 
Energetice Electrica SA.

Evenimentul a oferit unui mare 
număr de participanți (peste 75), 
furnizori de energie electrică, produ-
cători de echipamente, distribuitori 
de energie electrică, 
membri ai mediului 
academic, experți din 
ANRE, precum și altor 
specialiști, posibilita-
tea unei ample dez-
bateri privind proble-
mele actuale ale sis-
temelor „inteligente“ 
din rețelele electrice, 
cu accent pe sisteme-
le actuale și de viitor 
privind contorizarea 
energiei transferată în 
sistemul electroener-
getic.

În deschiderea lu-
crărilor conferinței, 
moderatorul aceste-
ia, domnul director 
Alexandru Valeriu 
Binig, un cunoscut 
specialist în domeniul 
energetic, a apreciat 
tema supusă discuției 
și interesul de care se 
bucură în rândul specialiștilor, mani-
festat și prin prezența amplă la acest 
eveniment. Moderatorul propune ca 
discuțiile să se concentreze pe mo-
dul în care România se pregătește 
pentru actuala tranziție energetică, 
având în vedere că un accent deose-
bit se va pune pe cei 3 D: decarbo-
nare, digitizare, descentralizare.

În cadrul prezentării sale, domnul 
Iulian Iancu, președintele CNR – CME, 
a subliniat faptul că au trecut 10 ani de 
când UE a inițiat programul Smart Me-

tering, pe care și l-au asumat multe 
țări europene, dar l-au direcționat spre 
marii utilizatori. Programul se va dez-
volta pentru a cuprinde și ceilalți utili-
zatori, cu o atenție deosebită acordată 
securității transferului de date.

Desigur că programele Smart 
Metering implică și importante cos-
turi care trebuie să fi e recunoscute 
și asumate, fără a fi  afectați direct 
utilizatorii fi nali. Datele obținute prin 
dezvoltarea programelor vor putea 
asigura premizele unor măsuri efi -
ciente de reducere a pierderilor în 

sistem, dar și creșterea calității ser-
viciului de alimentare oferit utiliza-
torilor.

În etapa actuală de evoluție a 
sistemelor de energie, distribuția 
are un rol important în implementa-
rea sistemelor inteligente și accele-
rarea investițiilor în inovare si teh-
nologie prin:

• investiții în infrastructură pen-
tru realizarea unei rețele electrice 
robuste, capabilă să se adapteze no-
ilor cerințe;

• creșterea gradului de auto-
matizare a proceselor din rețeaua 
electrică pentru a asigura fl exibilita-
rea, încadrarea optimă a surselor de 
energie, soluții efi ciente de funcțio-
nare;

• îmbunătățirea sistemelor și 
optimizarea rețelei pentru a asigu-
ra o tranziție optimizată în domeniul 
energiei.

Tranziția în sectorul energiei de-
terminată de apariția surselor des-
centralizate, a noilor surse de ener-
gie, a cerințelor privind reducerea 

amprentei de carbon a producției de 
energie electrică determină modifi -
carea modelului de piață, cu crește-
re în complexitate, luarea în consi-
derare a fl uxurilor bidirecționale de 
energie, a prezenței sistemelor de 
stocare a energiei electrice, cu creș-
terea indicatorilor de performanță a 
serviciului de alimentare a utilizato-
rilor fi nali.

Necesitatea dezvoltării la scară 
largă a contorizării inteligente este 
motivată de contextul evoluției pie-

CONFERINŢA „REŢELE ŞI CONTORIZĂRI 
INTELIGENTE (SMART GRID&SMART METERING)“. 
SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME
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ței europene a energiei, de necesi-
tatea funcționării optime în condiții 
de siguranță a infrastructurii opera-
torilor de distribuție și de gestionare 
efi cientă a energiei electrice distri-
buite utilizatorilor de rețea, inclusiv 
de asigurarea unui înalt standard de 
calitate a serviciului de distribuție, 
la nivelul indicatorilor de perfor-
manță reglementați.

Noile sisteme Smart Metering

oferă posibilitatea automatizării în-
tregului proces de la contor la fac-
turare, cu includerea în soluția de 
gestiune la nivel de operator.

Direcțiile strategice pe termen 
mediu și obiectivele strategice asu-
mate de operatorii de distribuție 
până în anul 2028 vor pemite evo-
luția către rețele inteligente (smart 
grid) bazate pe modernizare și inte-
grare SCADA, sisteme de automati-
zare a distribuției (SAD), implemen-
tarea sistemului inteligent de măsu-

rare (SMI), dezvoltarea sistemului 
de comunicații, managementul in-
teligent al activelor și mangementul 
adecvat al resursei umane.

Pentru a asigura realizarea cu 
succes a obiectivelor privind con-
torizarea inteligentă, operatorii de 
distribuție trebuie să stabilească:

− soluția tehnică adecvată;
− tehnologia de comunicații 

care să asigure condiții de securita-

te a transferului de date;
− arhitectura optimă a sistemu-

lui;
Un rol deosebit în succesul pro-

gramelor de dezvoltare a sistemului 
de măsurare inteligentă (SMI) îl are 
ANRE, care prin ordinele 91/2013, 
145/2014 și 177/2018 a stabilit con-
dițiile cadru pentru implementarea 
sistemelor de măsurare inteligentă 
și calendarul la nivel național pri-
vind realizarea acestora. De aseme-
nea, legislația secundară elaborată 

de ANRE stabilește, în mod concret, 
condițiile minime obligatorii pe care 
trebuie să le îndeplinească SMI (in-
teroperabilitate, securitatea datelor, 
confi dențialitatea datelor cu carac-
ter personal), indicatorii de perfor-
manță pentru evaluarea sistemului, 
identifi carea costurilor și a benefi -
ciilor, modul de prioritizare a zone-
lor de implementare a calendarului 
pentru perioada 2019 – 2028. 

Intensa activitate a ANRE în 
acest domeniu a permis ca România 
să răspundă integral cerințelor UE și 
să asigure cadrul necesar implemen-
tării SMI la operatorii de distribuție. 
Sistemele de distribuție vor trebui să 
devină mai inteligente și mai robus-
te. Cadrul de reglementare trebuie 
să ofere stimulente pentru a investi 
în soluții inteligente, tehnologii și sis-
teme informatice inovatoare. 

Procesele de achiziție de date, 
stocare și schimb de date între par-

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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ticipanți vor necesita importante 
eforturi de adaptare, odată cu in-
trarea în vigoare a regulamentului 
UE 2017/2195 privind decontarea 
la 15 minute. Aceasta va necesita 
modifi cări în arhitectura sistemului 
SMI prin parametrizarea contoare-
lor pentru profi le de 15 minute, o 
durată de achiziție de date crescută 
cu 300 – 400%, analiza posibilită-
ților sistemelor actuale informatice 
de prelucrare a acestei cantități de 
date, creșterea duratei de calcul și o 
putere crescută de procesare.

Implementarea cerințelor aces-
tui regulament până la sfârșitul 
anului 2020 necesită timp și investi-
ții care trebuie să fi e recunoscute în 
activitățile distribuitorilor. În aceas-
tă etapă trebuie luate în vedere și 
viitoarele cerințe ale pieței de ener-
gie electrică de trecere de la o pe-
rioadă de integrare de 15 minute, 
la perioade de 5 minute și chiar un 
minut printr-o scalabilitate adecvată 
a funcțiilor SMI.

Producătorii de echipamente 
pentru realizarea SMI se concen-
trează pe oferta unor soluții adap-
tabile, fi abile, sigure, cu sisteme de 
comunicație securizate care asigură 
interconectivitatea cu sistemele in-
formatice ale OD. Sistemele de mă-
surare trebuie să ofere informațiile 
necesare gestionării rețelei de dis-
tribuție, să ofere informații privind 
calitatea energiei electrice furniza-
te, iar utilizatorii să plătească doar 
ceea ce au folosit.

Producătorii oferă în prezent 
soluții „la cheie“ cuprinzând con-
toare inteligente, infrastructura ne-
cesară de comunicație cu sistemul 
central („Meter Data Management 
System“), cu posibilitate de interco-
nectare cu alte sisteme informatice 
ale distribuitorului și cu largi posi-
bilități de upgradare. Platformele 
informatice care însoțesc sistemul 
oferă funcții de achiziție de date, 
prelucrarea și raportarea acestora 
(soluții tip „Data Analytics“, care 
transformă „Big Data“ în „Smart 
Data“), astfel încât să fi e incluse în 
programele de management atât 
ale utlizatorilor, cât și ale furnizorilor 
de energie.

Sistemele integrate ADMS (ad-
vanced distribution management 
system) care asigură controlul inte-
ligent al sistemelor separate (SCA-

DA, DMS, OMS, EMS etc), ca iniția-
tivă strategică ce trebuie susținută 
la cel mai înalt nivel, asigură un nou 
nivel de „inteligență“ rețelelor de 
distribuție, oferind o îmbunătățire a 
fi abilității și siguranței rețelei, creș-
terea calității serviciului de alimen-
tare, informațiile necesare reducerii 
pierderilor de energie, reducerea 
costurilor de operare.

Implementarea sistemului 
ADMS oferă o platformă integra-
tă pentru determinarea fl uxurilor 
de energie, determinarea estima-
torilor de stare, analiza contin-
gențelor, stabilirea indicatorilor de 
performanță, calculul parametrilor 
mărimilor de defect, validarea ma-
nevrelor, optimizarea topologiei re-
țelei de distribuție, managementul 
proceselor de muncă și multe alte 
funcțiuni specifi ce tranziției în sec-
torul energetic.

Posibilitățile oferite de tehno-
logia actuală printre care sistemul 
deschis IoT – (internet of things), 
platforma cloud, platformele spe-
cializate oferă noi oportunități pro-
ducătorilor de echipamente de a 
dezvolta noi arhitecturi privind sis-
temele inteligente de măsurare. 
Senzoristica din rețeaua de distri-
buție, contoarele, concentratoarele, 
sistemele de control pot comunica 
între ele pentru a asigura un nivel 
superior de inteligență și aducând 
SMI la un rol major pentru transfor-
marea sistemelor de energie în epo-
ca digitizării.

Rezultatele obținute până în 
prezent de către operatorii care au 
implementat elemente ale rețelelor 
inteligente au pus în evidență im-
portante avantaje prin reducerea 
cheltuielilor de deplasare (cu circa 
50%), reducerea duratei medii de 
nealimentare (cu circa 40%), creș-
terea cantității de energie distribui-
tă, posibilități ample de creștere a 
nivelului de inteligență a rețelei.

Posibilitățile de citire automată 
de la distanță a datelor de facturare 
și a altor informații importante (gra-
fi ce de sarcină, evenimente, alarme 
etc.), conectarea și deconectarea 
utilizatorilor de la distanță, precum 
și posibilitatea parametrizării de la 
distanță le permite distribuitorilor 
să gestioneze efi cient energia fur-
nizată și creșterea indicatorilor de 
performanță.

Includerea micilor utilizatori co-
nectați în rețeaua de joasă tensiune 
într-un sistem inteligent de conto-
rizare prezintă un deosebit interes 
pentru furnizorii de energie electri-
că. În acest sens, au fost dezvolta-
te sisteme moderne de contorizare 
a acestor utilizatori, de realizare a 
unor platforme informatice specifi -
ce pentru achiziția datelor, concen-
trarea și transferul acestora către 
furnizorul de energie. Apariția uti-
lizatorilor activi (prosumatori) im-
pune posibilitatea contorizării tran-
sferului bidirecțional al energiei, cu 
o marcă de timp și un tarif cores-
punzătoare.

Încărcarea automobilelor elec-
trice la locul de domiciliu, prin stații 
de încărcare specifi ce trebuie să fi e 
luată în considerare atât la dimen-
sionarea instalației de alimentare, 
dar și la evaluarea infl uenței acesto-
ra asupra calității energiei electrice 
furnizată altor utilizatori din zonă. 
În acest sens, contoarele cu module 
de calitate a energiei pot oferi infor-
mații importante pentru adoptarea 
măsurilor necesare limitării pertur-
bațiilor. 

Contorizarea inteligentă a mi-
cilor utilizatori trebuie să fi e și un 
puternic instrument pentru conști-
entizarea acestora privind efi ciența 
energetică și gestionarea adecvată 
a energiei utilizate pentru a asigu-
ra atât reducerea facturii, îmbună-
tățirea indicatorilor de performanță 
ai distribuitorului de energie, dar și 
creșterea calității serviciului de ali-
mentare.

Primele rezultate ale implemen-
tării platformelor inteligente de mă-
surare la micii utilizatori au pus în 
evidență importante avantaje atât 
pentru utilizatori, cât și pentru dis-
tribuitori. În același timp au pus în 
evidență unele difi cultăți de imple-
mentare și au fost elaborate cele 
mai bune soluții pentru depășirea 
acestora. Au fost elaborate calen-
dare raționale de dezvoltare a siste-
mului, pe baza selectării zonelor cu 
prioritate, având în vedere criterii 
cost-benefi ciu, pregătirea strategi-
ei de implicare a utilizatorilor fi nali, 
alegerea platformei informatice 
adecvate.

Ca hub de comunicație în incin-
ta utilizatorului, sistemele actuale 
de măsurare pot prelua date de la 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVII, Nr. 200, martie – aprilie 201922

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

alte utilități (gaz, apă, energie ter-
mică) pentru a oferi utilizatorului 
(și companiei de utilități care ofe-
ră aceste servicii în mod integrat) 
o viziune completă asupra modului 
de utilizare a energiei și premizele 
realizării unui smart home, integrat 
în smart grid.

Transferul de date și prelucrarea 
acestora în sistemele informatice 
ale distribuitorilor pot fi  „victimele” 
unor intervenții răuvoitoare din ex-
terior. Cunoașterea acestor modali-
tăți de afectare a corectitudinii infor-
mațiilor transmise, dar și adoptarea 
unor măsuri efi ciente pentru protec-
ția contra atacurilor cibernetice este 
unul dintre aspectele importante cu 
care se confruntă utilizatorii de sis-
teme informatice. Sistemele de pro-
tecție, cu mai multe straturi, permit 
limitarea posibilităților de intruziune 
a mijloacelor de compromitere a in-
formației. Este însă necesar ca toate 
soluțiile de protecție să fi e urmate 
cu strictețe, asigurarea upgradării 
continue a acestora, interzicerea 
accesului persoanelor neautoriza-
te la echipamente, elaborarea unei 
proceduri stricte de accesare de 
către personalul operatorului sunt 
cruciale.

Deși producătorii de echipa-
mente oferă soluții pentru asigu-
rarea securității cibernetice, rolul 
operatorilor de distribuție privind 
cunoașterea în profunzime a siste-
mului informatic, depistarea la timp 
a zonelor slabe ale procedurilor de 
protecție, găsirea soluțiilor pentru 
interzicerea infi ltrării programelor 
de virusare și a propagării acesto-
ra în sistem, precum și în refacerea 
sistemului după eliminarea sursei 
de atac cibernetic, este deosebit de 
important.

Exemplele analizate au pus în 
evidență faptul că lipsa unor pro-
ceduri clare și efi ciente de protec-
ție împotriva atacurilor cibernetice 
poate conduce la compromiterea 
unor funcțiuni importante ale siste-
melor de distribuție. 

Dezvoltarea sistemelor de dis-
tribuție spre rețele inteligente și 
sisteme inteligente de măsurare 
implică acceptarea unor provocări 
care trebuie să fi e cunoscute și 
găsirea mijloacelor celor mai efi -
ciente pentru depășirea acestora. 
Tehnologiile disruptive: internetul 

lucrurilor IoT, inteligența artifi cială 
și platforme bazate pe Blockchain 
vor conduce la schimbări funda-
mentale care vor impune implica-
rea principalilor operatori din sis-
temele de energie: companiile de 
distribuție și de furnizare, produ-
cătorii de echipamente, reglemen-
tatorii și nu în ultimul rând chiar 
utilizatorii fi nali. 

Trecerea de la o structură de 
măsurare bazată pe elemente la o 
structură bazată pe funcții, impli-
când elemente de inteligență arti-
fi cială și încadrarea acestora pe o 
platformă unică va impune noi sis-
teme de pregătire a personalului 
de specialitate pentru exploatarea 
și mentenanța SMI și mijloace de 
învătare automată ML (machine 
learning). 

Obiectivul principal al efortu-
rilor pentru implementarea siste-
melor inteligente în cadrul ope-
ratorului de distribuție constă în 
necesitatea limitării impactului 
asupra mediului ambiant și asi-
gurarea condițiilor pentru dezvol-
tarea sustenabilă a economiei. În 
acest sens, se poate considera că 
rețelele inteligente vor reprezen-
ta coloana vertebrală a viitorului 
sistem energetic, iar rolul opera-
torilor de sisteme de distribuție va 
fi primordial – noțiunea de „DSO – 
Distribution System Operator“ va 
căpăta valențe plenare.

Având în vedere diversitatea in-
stalațiilor energetice, dotările diferi-
te cu echipamente ale operatorilor 
de distribuție, specialiștii acestora 
au de rezolvat probleme complexe 
legate de dezvoltarea plecând de la 
un sistem existent, interoperabilita-
te și efi ciența soluțiilor alese, posi-
bilitatea de upgradare a soluțiilor și 
un management adecvat al active-
lor.

Sistemul de măsurare „inteli-
gent“ devine inteligent numai în 
măsura în care va fi  utilizat inteli-
gent. În acest sens, operatorii de 
distribuție au nevoie de specialiști 
cu noi abilități, cu pregătire multi- și 
pluridisciplinară.

Sistemul nu va putea fi  efi cient 
dacă nu se investește și în conști-
entizarea clienților pentru adopta-
rea unui nou tip de comportament, 
activ în raport cu piață de energie 
electrică.

În cadrul sesiunilor de discuții a 
fost subliniată necesitatea de inte-
grare a soluțiilor tehnice bazate pe 
inteligența artifi cială, obligativitatea 
de a promova tehnologii dezvoltate 
în România (contorul performant re-
alizat în cadrul unui proiect fi nanțat 
din fonduri europene), necesitatea 
ca reglementările să stimuleze solu-
țiile inovative. 

Trebuie găsite cele mai bune 
soluții pentru pregătirea personalu-
lui de specialitate pentru a valorifi -
ca performanțele soluțiilor tehnice 
actuale. În acest sens, se impune 
o implicare mai mare a Ministerului 
Energiei, a Ministerului Comunica-
țiilor și a ANRE pentru a nu lăsa ca 
viața reală să ne depășească, o mai 
mare implicare în utilizarea fondu-
rilor europene pentru implemen-
tarea SMI, dar și a altor tehnologii 
moderne.

Deși contorizarea modernă este 
scumpă, trebuie să fi e găsite solu-
ții pentru absorbția acesor costuri, 
fără a fi  afectați în mod direct utili-
zatorii fi nali.

Dintre concluziile lucrărilor pre-
zentate și discuțiilor purtate au fost 
desprinse următoarele:

1. A fost reiterat și acceptat 
principiul de bază că: în sistemele 
de energie, atăt energia, cât și 
informația circulă bidirecțional;

2. Realizarea investițiilor în 
educarea/ conștientizarea cli-
enților;

3. Realizarea de programe 
de pregătire a personalului pen-
tru noi abilități multidisciplina-
re, având în vedere dezvolatarea 
soluțiilor digitale în sectorul ener-
gie; 

4. Conceperea unui contor 
electronic – concepție româ-
nească, cu costuri rezonabile
care realizează, pe lângă funcțiile 
specifi ce contorizării, și funcții de 
Securitate cibernetică a datelor în-
magazinate. Conceptul trebuie dez-
voltat;

5. Comunicare mai efi cientă 
cu operatorii de comunicații pen-
tru găsirea unor soluții tehnice 
adecvate pentru realizarea in-
frastructurii de comunicație în 
contorizarea inteligentă (concen-
tratoare, Securitate cibernetică, vo-
lume mari de date, etc); întrebarea 
nu este „dacă un atac cybernetic va 
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avea loc?“ ci „când va avea loc?“, iar 
noțiunea de reziliență (capacitatea 
de a rezista la un asemenea șoc) 
devine element de reglementare/ 
standardizare;

6. Programele de contori-
zare inteligentă trebuie corelate 
cu programele de modernizare a 
rețelelor electrice;

7. Este promovat tot mai mult 
conceptul de TOTEX, cu renunța-

rea la cele două concepte pe care le 
înglobează – CAPEX si OPEX;

8. Trecerea de la conceptele de 
măsurare pe elemente la structuri-
le de măsurare bazate pe funcții.

În fi nalul manifestării, domnul 
Ștefan Gheorghe, director general 
executiv al CNR – CME, a mulțumit 
tuturor participanților, celor care 
au prezentat rapoarte, sponsorilor. 
Evenimentul s-a bucurat de un inte-

res deosebit și a fost foarte impor-
tant faptul că cei mai mulți dintre 
cei care au prezentat lucrări sunt 
tineri și deosebit de interesați de vi-
itorul sistemului energetic. 

În anul următ or, FOREN 2020 va 
fi  un eveniment major în care vor fi  
dezbătute în profunzime problemele 
legate de implementarea tehnologi-
ilor moderne în epoca de tranziție a 
sistemelor de energie. 
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Europa se îndreaptă cu pași 
repezi spre o eră „post-carbon“. 
Aceasta este afi rmația cu care Co-
misia Europeană își promovează 
politicile sale ce favorizează energia 
regenerabilă, soluția sustenabilă pe 
termen lung a decarbonizării indus-
triei energetice și a reducerii emisii-
lor de gaze cu efect de seră atât de 
dăunătoare mediului înconjurător. 

Anul 2019 se anunță a fi  anul în 
care Strategia Energetică a Uniunii 
Europene își conturează măsurile 
de tranziție atât pe termen lung, cât 
și pe termen scurt, de la o indus-
trie energetică poluantă, la un mix 
energetic ce favorizează o conser-
vare și o dezvoltare durabilă a me-
diului înconjurător. Este anul în care 
se promovează parteneriate ener-
getice între țările membre și se în-
cearcă realizarea de interconectări, 
dezvoltări și integrări ale infrastruc-
turii de transport a energiei, la nive-
lul Uniunii Europene. 

România a preluat președenția 
Cosiliului Uniunii Europene la înce-
putul acestui an, iar în acest con-
text, strategia și securitatea ener-
getică reprezintă priorități intens 
promovate drept obiective strategi-
ce ale regiunii noastre. Desigur că 
interesele ce vizează industria ener-
getică sunt multiple, iar înțelegerea 
acestor interese este importantă 
în contextul elaborării unor politici 
adecvate, care să vină în sprijinul 
Strategiei Energetice. Nu de puține 
ori se constată că politicile climatice 
sunt în confl ict cu politicile energeti-
ce, iar acestea la rândul lor, intră în 
contradicție cu politicile fi scale. 

Este și cazul României, care la 
sfârșitul lunii octombrie 2018, a pu-
blicat Proiectul Strategiei Energetice 
2019 – 2030, cu perspectiva anului 
2020, iar în martie 2019, Ministerul 
Energiei, în calitate de elaborator, a 
lansat proiectul în dezbatere publică. 

Viziunea Strategiei Energetice a 
României aduce în prim plan investi-
ții strategice de interes național, cu 
precădere în dezvoltarea sectorului 
energiei nucleare (fi nalizarea reac-
toarelor 3 și 4 de la Cernavodă), 
sectorului energiei termoenergetice 
(Complexul Energetic Oltenia fi ind 
printre cele mai poluante centrale 
energetice din România) și dezvol-
tarea sectorul energiei hidro. 

Sub egida deținerii unui mix 
energetic echilibrat și diversifi cat, 
România alege să susțină, cel puțin 
în viitorul predictibil (atât prin mă-
surile fi scal, cât și prin intermediul 
Strategiei Energetice) componente 
ale mixului energetic pe care Euro-
pa încearcă deja să le substitue cu 
energii regenerabile (ex: Germa-
nia a închis 8 din cele 17 reactoare 
nucleare și s-a angajat să renunțe 
complet la energia nucleară până 
în anul 2022, Italia a votat să își 
mențină poziția drept țară ce nu 
folosește energie nucleară, Elveția 
și Spania au interzis construirea de 
noi reactoare; iar în ceea ce priveș-
te cărbunele, măsurile de tranziție 
la nivel global s-au intensifi cat, atât 
legislative, cât și prin implementa-
rea de programe susținute fi nanciar 
de Banca Mondială, pentru a ajuta 
țările să înlocuiască în mixul ener-
getic această resursă poluantă, în 

linie cu acordul climatic de la Paris). 
În proiectul de Securitate ener-

getică, se evidențiază rolul Români-
ei de furnizor regional de Securita-
te energetică. Acest rol îi este mai 
degrabă atribuit României, grație 
zăcămintelor de gaze naturale din 
Marea Neagră. Gazul natural a fost 
identifi cat a fi  unul dintre cei mai 
importanți combustibil de tranziție, 
având o mare valoare strategică în 
regiunea europeană. Cu toate aces-
tea, în proiectul de Securitate Ener-
getică nu regăsim referințe clare cu 
privire la susținerea acestei resurse 
în mixul energetic al României, pen-
tru a înlocui resursele energetice 
poluante. 

Astfel, pentru anul 2030, rezul-
tatele modelării prezentate în Stra-
tegia Energetică, arată o creștere a 
ponderii energiei din surse nucleare 
la 22.5%. O creștere la 29 TWh va fi  
înregistrată și la nivelul surselor re-
generabile, reprezentând o ponde-
re de 37,9% din totalul surselor de 
energie primară ce vor alcătui mi-
xul energetic în anul 2030. Energia 
produsă din cărbune va înregistra o 
ușoară scădere și va avea o ponde-
re de 20,6%, în timp ce modelarea 
arată o pondere a gazului în mixul 
energetic, de doar 18,8%*. 

Luând în considerare și măsuri-
le fi scale din ultima perioadă (OUG 
114/2018, OUG 19/2019), ne între-
băm: va reuși România să își alinieze 
strategia energetică politicilor clima-
tice la nivel global? Perspectiva Stra-
tegiei Energetice nu prezintă în acest 
moment o aliniere evidentă, însă ex-
ploatarea resurselor din Marea Nea-
gră oferă oportunitatea României de 
a se alinia la obiectivele comunității 
energetice prin dezvoltarea regle-
mentărilor și infrastructurii, în cadrul 
inițiativei Uniunii Europene în dome-
niul energiei. 

FEL RomâniaFEL România

VIITORUL ENERGIEI ÎN ROMÂNIA: AVEM 
O STRATEGIE ENERGETICĂ SUSTENABILĂ?
Patricia Vasile, Senior Manager EY Romania, doctorand 
la Academia de Studii Economice din București

Patricia Vasile este Senior Manager în cadrul companiei EY România, 
coordonează auditul fi nanciar al unor companii mari din sectorul energe-
tic și este doctorand al Facultății de Economie (Academia de Studii Econo-
mice București), specializarea Securitate Energetică și Politici Energetice 
la nivel național și internațional.

*) Preluare din Proiectul Strategiei Energetice 2019 – 2030, cu perspectiva anului 2020
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„Energetica românească 
a avut niște oameni 
extraordinar de capabili“
‒ Domnule ministru, Româ-

nia s-a confruntat iarna aceas-
ta cu episoade severe de iarnă 
grea. Cu experința uriașă pe 
care o aveți, credeți că s-ar pu-
tea spune că suntem în pragul 
unei crize energetice, așa cum 
s-a vehiculat? 

‒ E greu să zici astăzi dacă 
avem sau nu avem o criză ener-
getică, pentru că totul depinde de 
piață și de consum. Acum, deoare-
ce au dispărut importante industrii 
consumatoare de energie, noi încă 
avem impresia că putem face față 
cu producția. Ori, trebuie să existe 
obligatoriu un raport între produc-
ție și consumul de energie electrică. 
Criza Sistemului Energetic Național
din anii 1984 – 1986 s-a produs în 
mare măsură din cauza dezvoltării 
sectoarelor industriale, mari con-
sumatoare de energie: siderurgia, 
chimia sau combinatele chimice și 
petrochimice, sectorul cimentului, 
industria aluminiului și a metale-
lor neferoase, irigațiile. Centralelor 
electrice li se alocau cantități reduse 
de gaze și păcură, iar funcționarea 
centralelor pe cărbune era din ce în 

ce mai instabilă. Consumul planifi -
cat de energie era întotdeauna mai 
mare decât cel realizat cu aproxima-
tiv 1000 MW, defi citul de energie se 
compensa cu un import de circa 200 
MW din fosta URSS, iar restul, prin 
reduceri de consum. Astăzi, consu-
mul de energie electrică s-a redus 
la aproximativ 8000 – 9000 MW, 
însă capacitățile de producție dis-
ponibile sunt cu circa 1000MW mai 
mici. Au trecut 30 de ani de când 
nu s-au mai făcut investiții majore 
în sistemul energetic național. În 
afara modernizărilor de la centralele 
care funcționează pe cărbune, im-
puse de noile reglementări privind 
mediul înconjurător, nu s-au adus 
în sistem noi capacități de produc-
ție. Dimpotrivă, s-au închis foarte 
multe astfel de capacități, iar treaba 
asta a generat o serie de probleme. 
După părerea mea, astăzi nu exis-
tă un concept concret, o strategie 
serioasă și nicio viziune pe termen 
lung în domeniul energiei, pentru 
că nu prea mai are cine să le facă. 
Cine face acum conceptul energetic 
în România? Trei funcționari sau o 
mână de consultanți străini? Dar ei o 
fac pe bani și nici nu cunosc situația 
reală de la noi. Industria energeti-
că românească a avut niște oameni 
extraordinar de capabili (vorbește 

apăsat, accentuând cuvintele). O 
elită inginerească care avea multă 
experiență, o înaltă ținută științifi -
că și profesională și o profundă cu-
noaștere a realității. Cu ajutorul lor 
am putut depăși, ca printr-o minune 
– și în condiții foarte grele –, criza 
energetică din anii aceia. Cred că 
în anii în perioada în care am fost 
Ministrul Energiei am trăit cele mai 
difi cile momente ale vieții mele de 
inginer. 

După părerea mea, ceea ce s-a 
întâmplat iarna aceasta a fost tot 

DIALOG DE SUFLET CU DOMNUL IOAN AVRAM, 
FOST MINISTRU AL CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 
ȘI AL ENERGIEI ELECTRICE
Prof. Elena Ratcu, consilier al CNR – CME

Întâlnirea mea cu domnul 
Ioan Avram, fost ministru al 
construcțiilor de mașini și al 
energiei electrice vreme de 20 
de ani, a fost absolut copleși-
toare. Radiografi a exhaustivă, 
documentată, riguroasă și ulu-
itor de obiectivă pe care a fă-
cut-o industriei și a societății 
românești de atunci și de acum 
este uluitoare. Informațiile fur-
nizate de domnul ministru Ioan 
Avram reprezintă o adevărată 
mină de aur și ar putea clarifi ca 

multe dintre problemele trecutului și pe cele ale prezentului, dacă și 
contemporanii noștri și-ar dori să afl e acest lucru. Poveștile de viață 
și de profesie pe care le-a depănat pe parcursul celor trei întâlniri ale 
noastre rămân un reper extraordinar și un model de urmat pentru noi 
toți, dar și pentru mai tânăra generație. Profesionist desăvârșit, obiec-
tiv cât cuprinde, domnul Ioan Avram nu a ezitat să-mi dezvăluie și o 
parte din sufl etul său frumos și generos.

Domnul Ioan AVRAM s-a născut 
la 28 iunie 1931, în satul Popeni-Mirșid, 
judetul Sălaj. După absolvirea liceu-
lui „Matei Basarab“ din București și a 
Institutului Politehnic din Kiev, speci-
alitatea sudură, ca bursier al statului 
român, și-a început cariera profe-
sională în 1956 ca inginer la Uzinele 
Vulcan și, parcurgând toate treptele 
ierarhice, a ajuns directorul general al 
uzinei (1959 – 1962) și șef de lucrări 
la Institutul Politehnic București. Între 
1962 – 1965 a fost director general al 
Uzinei Constructoare de Mașini Reșița
și conferențiar la Institutul Politehnic
din Timișoara. Ulterior a fost numit 
prim-adjunct al ministrului construcții-
lor de mașini (1965 – 1969) și ministrul 
construcțiilor de mașini (1969 – 1984). 
Între anii 1984 – 1985 a fost vice-
prim-ministru al guvernului, calitate în 
care a coordonat programele priorita-
re ale României: energetic, în special 
cel de energie nucleară, valorifi care a 
materiilor prime, mecanizarea agricul-
turii și dezvoltarea irigațiilor, moder-
nizarea transporturilor și dezvoltare 
industriei de aviație, tehnica de calcul, 
microelectronică și robotică, mecanică 
fi nă. A fost președintele Comisiei Mix-
te de colaborare tehnico-economică 
Româno-Austriece și Româno-Turce 
(1985 – 1986), ministrul construcțiilor 
industriale (1986 – 1987), ministrul 
energiei electrice (1987 – 1988), 
director general al șantierului naval 
Oltenița, director general al Centra-
lei industriale de utilaj greu FAUR 
București (1988 –  1989). A publicat 
numeroase articole tehnice și știin-
tifice, și este coautor al cărții „Me-
tode moderne de sudură“ realizată 
împreună cu prof. Sălăjan.
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din lipsa unei corelări între produc-
ție si consum, lipsa de investiții, 
lipsa de materii prime – cărbune –, 
lipsa de piese de schimb și intrarea 
sistemului nepregatit în iarnă! (...)

„Dacă eram în locul lor, 
făceam o societate mixtă 
cu americanii”
‒ Ce părere aveți despre mo-

dul în care, în septembrie 2018, 
a fost adoptată în Senat legea 
off shore, pentru reglementarea 
extracției de gaze naturale din 
Marea Neagră?

‒ Eu cred că Iulian Iancu, preșe-
dintele Comisiei de Industrii și Ser-
vicii din Camera Deputaților, care 
s-a luptat mult pentru legea asta, a 
propus un lucru bun. În primul rând, 
platforma continentală a României 
nu mai are rezerve prea importante 
de gaze și țitei. În al doilea rând, din 
punct de vedere geologic, rezevele 
din Marea Neagră nu sunt eviden-
țiate în totalitate, ca să poți zice că 
știi tot ce are partea română și ce să 
faci în totalitate. În al treilea rând, 
cercetarea, exploatarea, producția 
și valorifi carea gazelor costă enorm. 
Trebuie să ai bani, pentru că, mai 
ales în faza de început, se investeș-
te enorm! Iulian Iancu a zis că în 
zona aceea interesele geopolitice și 
strategice sunt fără milă. Cel care 
are rezerva, are puterea! 

Ai noștri, cei de acum, din lipsă 
de informare, cunoștințe și de pozi-
ție, nu sunt capabili să aibă o poziție 
unitară care, așa cum este normal, 
să fi e în favoarea românilor și a Ro-
mâniei. Decizia trebuia luată la nivel 
de prim ministru și de președinte, 
pentru că ei reprezintă statul!

Marele succes obținut este că o 
bună parte din gaze, 50%, rămân în 
România, iar cota asta a fost sub-
stanțial îmbunătățită. Ei spun că 
austriecii au cea mai bună tehnolo-
gie. Eu am fost președinele Comi-
siei Mixte Româno-Austrice timp de 
10 ani și știu că erau novici și nu 
stăpâneau deloc domeniul petrolu-
lui. Erau foarte buni în metalurgie, 
transporturi, dar la petrol erau zero! 
Și acum, vii tu, Austria, astăzi, zici 
că ești grozavă și că tu ești jupânul! 
Păi, noi le-am dat acum cu 600 de 
milioane de euro și exploatarea, și 
rafi narea, și zăcăminte, și tot! Ei au 
scos banii în trei ani și, la revede-

re și bonjour! Dacă ar fi  fost după 
mine, altfel aș fi  abordat problema 
asta din Marea Neagră, și cred că 
ar fi  fost un concept mai bun. M-aș 
fi  gândit că cei mai puternici și cu 
cea mai bună tehnologie din lume 
în acest domeniu sunt americanii, 
care sunt vârful vârfului și mult pes-
te europeni și ruși. Vă spun asta cu 
mâna pe inimă pentru că în perioa-
da în care am fost ministru am fost 
de foarte multe ori la americani, am 
vizitat zeci de uzine și de institute și 
am colaborat pe multe activități îm-
preună cu ei. Pe urmă, trebuie ca și 
eu, România, să am un avantaj din 
treaba asta, pentru că e teritoriul 
meu, nu? Dar cum să fac? Bani nu 
prea am, iar echipamentele și do-
tarea costă, deci banii ar trebui să 
vină de la cei care dețin tehnologii! 
Dar nici eu nu sunt chiar profan! Pe 
vremuri aveam oameni excepționali 
în domeniul petrolului și al gazului 
la Institutul de la Ploiești, institutul 
geologic ori institutul nostru de ma-
șini si echipamente, dar acum acele 
institute abia dacă își mai trag sufl e-
tul. Industria română a fost al trei-
lea mare producător de echipament 
petrolier din lume și mă doare su-
fl etul când văd că noi suntem astăzi 
eliminați în felul acesta. 

În locul lor eu făceam o socie-
tate mixtă cu americanii, am fi  luat 
împreună credite de la bănci și fă-
ceam un proiect pe 20 de ani. Trea-
ba asta nu se poate face decât la cel 
mai mare nivel decizional. Bun, s-a 
făcut un prim pas, adică să rămână 
aici 50% și să crească rata de plată, 
iar restul de 50% să mergă la cei 
care exploatează gazele. Interesele 
sunt acum să facem conducta Brua 
care să ducă în Ungaria și să nu de-
pindem de ruși. A doua problemă 
care se pune este: unde vreau eu 
să exploatez gazul, pentru că tre-
buie să am un concept pentru asta! 
Eu, ca stat, găsesc 10 companii pri-
vate care vor să facă niște investiți, 
te ajut în treaba asta, îți dau niște 
bani, iar tu creează-mi ceva, pentru 
că ești mai deștept. Te-ai apucat de 
asta, atunci fă-o! O altă problemă 
care trebuia pusă: cine poate să 
consume? Vrei să ridici țara, atunci 
fă niște ramifi cații pentru alimentări 
cu gaze! Ori, noi n-avem niciun pro-
iect pentru așa ceva! 

Două chestiuni esențiale nu s-au 

discutat la aceste contracte: prima 
se referă la antrenarea industriei 
românești în această problemă, pe 
care eu o văd ca pe un mare păcat, 
iar cea de-a doua se referă la modul 
de utilizare a gazelor. A mai rămas 
câte ceva din industria echipamen-
telor petroliere, care se poate extin-
de. Trebuie să fi i optimist. Eu toată 
viața am fost optimist. Chiar dacă 
industria petrolieră nu mai e ceea 
ce a fost odată, se putea acum re-
face ce a rămas din echipamente-
le petroliere, după ce se identifi cau 
specialiștii cei mai buni, capabili să 
vină cu o contribuție la treaba asta. 
Mai avem totuși niște capacități de 
producție în acest sens, puțin la Plo-
iești, puțin la Târgoviște. Oricum, 
și în aceste condiții eu cred că tot 
mai putem face ceva, pentru că nu 
e încă timpul trecut. (…)

„Industria românească 
nu e nici de drepta, nici 
de stânga, ci e bun național“
‒ Dacă nu e timpul trecut, ce

ați face dumneavoastră acum, 
dacă ați fi  ministrul energiei?

‒ Ca ministru al energiei, în pri-
mul rând m-ar interesa să văd un 
concept de perspectivă al energeti-
cii românești, iar din acest concept 
să încep să fac investiții, moderni-
zări și reparații capitale la obiecti-
vele industriale existente, să refac 
structura de cercetare-proiectare, 
să analizăm rezervele de materii 
prime și să le extindem, să atac 
cateva probleme, cum ar fi  trans-
portul și balanța de energie, con-
ducerea sistemului energetic – fără 
hidrocentrala cu acumularare prin 
pompaj de la Tarnița, nu se poate. 
Pe de altă parte, știu că mai avem 
rezerve de uraniu, și atunci aș zice 
să facem măcar programul ăsta mi-
nimal de cinci grupuri la Cernavodă, 
ca să putem avea energie. Si multe 
altele aș putea face (…) Pentru asta 
mi-ar trebui în primul rând voință 
politică, apoi specialiști, deci forță 
de muncă califi cată și reintrodu-
cerea profesionalismului în condu-
cerea economiei. Mi-ar mai trebui 
implicarea tuturor forțelor politice în 
problemele economice, pentru că, 
așa cum am mai spus de multe ori, 
industria nu are culoare politică, nu 
este nici de drepta, nici de stânga, 
ci este un bun național, capabil să 
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asigure dezvoltarea și prosperitatea 
propriului popor.

‒ Ne lipsesc acum liderii cu 
viziune?

‒ Viziunea vine dacă vrei să faci 
ceva. Eu, deși am avut de-a face cu 
probleme extraordinar de grele, am 
rămas un optimist și un doritor de 
a construi. Am trăit din plin fi ecare 
moment al carierei mele profesio-
nale. Întotdeauna când aveam ceva 
de realizat și reușeam să fi nalizez 
cu bine, simțeam o bucurie fără 
margini că mi-a ieșit (…) Sunt per-
manent ancorat în realitate pentru 
că citesc tot de pe internet, și pro 
și contra, și ce spun românii, și ce 
spun străinii. Mă uit la toate postu-
rile TV și apoi fi ltrez tot ce afl u, pe 
baza experienței și a cunoștințelor 
mele, și încerc să-mi fac o opinie 
obiectivă. Pe noi, cei din generația 
mea, ne califi că lumea acum drept 
niște nostalgici ai regimului trecut. 
Mulți dintre cei care ne judecă în 
prezent nu cunosc lucrurile bine fă-
cute de noi atunci, cu eforturi uri-
așe. 

Acum, din păcate, conducerea 
se bazează mai mult pe conceptul 
politic, nu pe cel profesional. Pro-
blema este că cei de acum nici pe 
plan politic nu sunt toți buni, nici 
cei de dreapta, nici cei de stânga, 
iar centrul nu există. Tineretul care 
a venit în politică nu are o busolă, 
prinde așa o problemă pe care o 
întoarce pe toate fețele și nu are o 
perspectivă de rezolvare a unor pro-
bleme concrete.  (…)

„Voiam să mă fac medic 
chirurg, nu inginer“
‒ Aveați doar 26 de ani când 

v-ați început activitatea la Uzi-
nele Vulcan, la 28 de ani ați fost 
numit director general, iar la 30 
de ani ați devenit directorul ge-
neral al UCM Reșița la 30 de ani. 
Cum a fost începutul? (…)

‒ Eu sunt fi u de învățători din 
Ardeal, unde am făcut școala prima-
ră. Apoi au intrat ungurii și ne-au 
dislocat în toate părțile, cu familii cu 
tot: unii au ajuns la Timișoara, alții 
la Craiova ori la București. Tata era 
mobilizat în razboi. Noi am ajuns la 
București unde mama a primit un 
post de învățătoare, iar eu am dat 
examen la liceul „Matei Basarab“. 
Voiam să mă fac medic chirurg, 

nu inginer. Îmi amintesc cum oda-
tă, tata, Dumnezeu să-l odihneas-
că, un om de mare omenie, un om 
nealterat și mare mucălit, m-a prins 
când am găsit un șarpe și l-am atâr-
nat într-un cui bătut de mine într-o 
grindă, așteptând să văd ce i se în-
tâmplă… (râde cu poftă). N-a fost 
să fi e să devin chirurg pentru că, 
absolvind fi ecare an de liceu printre 
primii trei, conducerea școlii ne-a 
testat pe cei mai buni din liceu în 
funcție de rezultatele școlare, iar eu 
și un coleg am primit bursă de stat 
la Facultatea de Mecanică de la Kiev, 
pe care am absolvit-o cu califi cativul 
„Foarte bine“. În 1956 m-am anga-
jat la Vulcan, iar în 1962 am plecat 
la Uzina de la Reșița unde am stat 
până în 1965. Am intrat la Vulcan ca 
inginer mecanic sudor, tocmai când 
în uzină începuse producția de ca-
zane energetice, de utilaj petrolier 
și chimic, de poduri rulante și ven-
tilatoare și chiar un tip de autobuze 
pe șasiul Uzinei de Autocamioane 
Brașov. Am ajuns director general 
și am participat activ la unul dintre 
cele mai interesante programe de 
modernizare tehnologică a uzinei, 
adică la proiectarea și realizarea li-
niilor de sudură automată din sec-
toarele cazangerie și subansamble 
sudate, element de noutate în țara 
noastră. Atunci exista o preocupare 
extraordinară pentru oameni, care 
erau promovați pe baza a două cri-
terii fundamentale: profesionalis-
mul și rezultatele obținute. Aceste 
două criterii le-am aplicat și eu toa-
tă viața mea. Pot spune că am cres-
cut odată cu uzina, pentru că Vulcan 
a însemnat pentru mine formarea 
practică și ca inginer, și ca manager 
(…)

Și Reșița a însemnat enorm 
pentru mine, pentru că Reșita a fost 
o înglobare a tot ce avea România 
mai bun din punct de vedere tehnic 
și industrial și a fost uzina fanion a 
vremurilor acelea. Am ajuns acolo 
în 1962 și am învățat ca la școa-
lă! (vorbește rar și răspicat). A fost 
pentru mine ca o a doua facultate! 
Spun asta pentru că structura Uzinei 
avea un nivel extraordinar de ridicat 
din punct de vedere al produsului 
industrial. Se produceau acolo tur-
bine cu abur, turbogeneratoare, tur-
bine hidraulice, hidrogeneratoare, 
motoare termice pentru locomotive, 

utilaj metalurgic, chimic, motoare 
electrice sincrone și asincrone mari 
speciale, boghiuri pentru locomoti-
ve, adică tot ceea ce avea România 
mai tehnic și mai bun. Judecând re-
trospectiv și gândindu-mă cum de 
m-au ținut peste 20 de ani în mi-
nister, cred că asta se datorează în 
primul rând experienței pe care am 
acumulat-o la uzinele Vulcan și Re-
șita, plus partea teoretică acumu-
lată la Politehnica timișoreană. La 
asta aș adăuga și relația specială pe 
care am avut-o cu oamenii, cu echi-
pa, pentru că era un colectiv formi-
dabil la Reșița. (…) Întotdeauna îmi 
alegeam bine oamenii pentru fi eca-
re domeniu în parte, și când eram 
director general și cand eram minis-
tru. Aveam libertate totală în a-mi 
alege oamenii și nu mi s-a respins 
niciodată nicio propunere. Nu exista 
intruziune politică, nici la noi, nici în 
uzine. În fond, rezolvând bine pro-
blemele economiei, apăram astfel și 
interesele politicienilor, iar ei erau 
conștienți de acest lucru.

***
[În 1965, la vârsta de 34 de 

ani, domnul Ioan Avram a fost 
numit ministru adjunct al Con-
strucțiilor de Mașini, iar în 1969 
a devenit ministrul acestui Mi-
nister. Dialogul integral cuprin-
de informații și întâmplări cu 
totul inedite despre crearea și 
dezvoltarea principalelelor in-
dustrii ale României anilor 1965 
– 1989 (aeronave, armament, 
automobile, camioane, locomo-
tive și materal rulant, mașini 
unelte, calculatoare și automa-
tică, construcția de nave, reali-
zarea metroului bucureștean), 
despre cum se luau licențele de 
producție din țările cu care cola-
boram și despre cum se plăteau 
acestea, despre cum se muncea 
în perioada aceea, despre păr-
țile luminoase și cele mai puțin 
luminoase ale lui Nicolae Ceau-
șescu, despre plata datoriilor 
externe ale țării și multe altele. 
A făcut o radiografi e cu o preci-
zie de chirurg a perioadei comu-
niste și a perioadei actuale, rea-
lizând o veritabilă analiză SWOT 
a ambelor perioade. Mai presus 
se toate, în dialogurile noastre mi 
s-a dezvaluit Omul formidabil 
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care este domnul Ioan Avram și 
care mi-a povestit cu nostalgie 
despre satul părintesc, despre 
copilăria și despre oamenii dragi 
din viața sa, despre episoade in-
teresante și unice care i-au mar-
cat viața și activitatea.]

***
La fi nal, l-am rugat pe dom-

nul ministru să transmită câte-
un mesaj tinerilor, clasei econo-
mice și clasei politice. Iată me-
sajele:

„Tinerii să fi e creativi, inspi-
rați și să aleagă profesia de in-
giner“

‒ În momentul de față tinerii au 
extrem de multe și de interesante 
opțiuni în alegerea meseriei lor. Nu 
trebuie însă să uite că, încă din vre-
muri străvechi, oamenii erau crea-
tivi, pentru că n-aveau încotro. Ca 
să supraviețuiești, trebuie să gân-
dești și să-ți creezi mijloacele nece-
sare traiului zilnic, apoi să le dez-
volți pe fi ecare în parte și, uite-așa, 
se ajunge la o întreagă industrie. 

Mesajul meu pentru tineri este 
să fi e permanent conectat la nou, 
să fi e creativi, inspirați și să aleagă 
profesia de inginer. Să aibă încrede-
re în școala românească de ingine-
rie care a fost și este de foarte bună 
calitate.

Le-aș mai spune tinerilor de azi 
să nu se lase infl uențați de diverse 
curente și opinii, ci să ia tot ce e mai 
bun de la fi ecare generație și din fi -
ecare opinie în parte, adică să dis-
cearnă singuri între bine și rău și să 
facă în așa fel încât să rămână ceva 
în urma lor. Și noi am procedat la 
fel. Am încercat să facem ceva pen-
tru țara asta și eu cred, cu modes-
tie, că a rămas totuși ceva în urma 

noastră. V-am spus, pe mine nu mă 
interesează convingerile politice ale 
omului, pe mine mă intersează ceea 
ce rămâne în urma omului.

„Din punct de vedere econo-
mic, ne afl ăm acum într-o peri-
oadă de cumpănă“

‒ Clasa economică trebuie să 
aibă în vedere toate posibilitățile de 
progres ale nației noastre. Din punct 
de vedere economic, eu cred că în 
momentul de față ne afl ăm într-o 
perioadă de cumpănă. Sunt acum 
foarte multe infl uențe, preocupări, 
atitudini și e greu să știm ce să ale-
gem. În momentul de față industria 
nu prea mai are preocupări care 
să vizeze partea economică. Toată 
lumea dorește acum profi t mare, 
rapid și pe termen scurt, ori nu se 
poate chiar așa. Dacă ne uităm la ce 
se întâmplă acum în lume, vedem 
că țările care au progresat cel mai 
mult au fost cele care au înregistrat 
progres în zona industrială. Sigur, 
putem face comerț și orice altceva, 
dar fără industrie nu faci nimic.

„Politicienii trebuie să aibă 
grijă de nația lor, de poporul lor“

‒ Clasa noastră politică ar trebui 
să aibă niște ținte foarte precise. Din 
experiența mea vă spun că sistemele 
sociale care au cel mai mare câștig 
sunt cele în care politicienii au grijă 
în primul rând de nația lor, de popo-
rul lor, iar pentru asta au niște obiec-
tive foarte clare care vizează bună- 
starea oamenilor. Asta dorește toa-
ta lumea: progres și bunăstare. Ori 
pentru asta trebui să ai niste ținte. 

Progresul și bunăstarea nu se 
pot face de la o alegere parlamen-
tară la alta, adică din patru în pa-
tru ani! Noi nu avem însă concept 
și obiective țintă pentru că acum nu 
avem oamenii potriviți la conduce-

rea țării. Să nu se supere nimeni pe 
mine, dar în trecut, conceptul era 
ca pe linie profesională să fi e numiți 
profesioniști, care să acumuleze ex-
periență și să obțină rezultate bune. 
Numai așa poți să reziști! Dacă nu 
poți sau nu știi, ești eliminat.

 Eu azi sunt supărat și pentru că 
nu văd nicio competiție între politi-
cienii noștri de dreapta și de stânga. 
Toți sunt la fel și nu văd care dintre 
cele două părți fac cele mai rapide 
progrese. Când ai competiție, ai și 
rezultate bune. Numai cu obiective 
țintă pe care să le urmărim și să le 
punem în practică va putea progre-
sa România. 

„Noi înșine trebuie să ne 
preocupăm să ne clădim un trai 
decent într-o țară decentă!“

‒ În aceste condiții cum ve-
deți România peste cinci ani?

‒ Fiind membri ai  Uniunii Euro-
pene și aliniindu-ne principiilor și le-
gilor care o guvernează, peste cinci 
ani eu văd un oarecare progres la 
noi. Din păcate, astăzi România se 
afl ă printre țările europene cele mai 
sărace, cu standardele de trai cele 
mai joase, dar cu politicienii cei mai 
bogați. De ce? Pentru că legea le-a 
permis treaba asta! Legile și le dau 
ei, dar legile astea n-au viață lungă, 
să știți.

Nimeni nu ne dă nimic pe gratis! 
Noi înșine trebuie să ne preocupăm 
să ne clădim un trai decent într-o 
țară decentă!

(23 ianuarie 2019)

*
*   *

Interviul integral cu domnul 
Ministru Ioan Avram va putea fi  
citit în volumul III Seniorii Energiei 
– Dialoguri de Sufl et. 

Seniorii energieiSeniorii energiei
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„Am ales Italia, partener econo-
mic foarte important al țării noastre, 
pentru că avem relații de coopera-
re tradiționale, potențate de apar-
tenența celor două țări la Uniunea 
Europenă, precum și de existența 
unei comunități românești foarte pu-
ternice în Peninsulă. Evenimentul de 
astăzi vizează, pe lângă prezentarea 
unor informații valoroase despre po-
tențialul economic al celor două țări, 
și identifi carea unor companii româ-
nești interesate să participe la misiu-
nea economică pe care CCIB dorește 
să o organizeze la sfârșitul acestui 
semestru în Italia“, a declarat prof. 
univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preșe-
dintele Camerei de Comerț și Indus-
trie a Muncipiului București (CCIB), 
în deschiderea „Forumul de Afaceri 
România-Italia, redăm încrederea 
investitorilor în economia româneas-
că“ – întâlniri B2B, care a avut loc în 
Aula Carol I a Palatului CCIB.

Evenimentul a fost organizat în 
perioada 7 – 8 martie de Camera 
bucureșteană alături de Camera de 
Comerț și Industrie a României în 
Italia (CCIRO Italia) și în parteneriat 
cu Academia Europeană pentru Rela-
ții Economice și Culturale din Roma 
(AEREC) și Coaliția Națională pentru 
Modernizarea României (CNMR), fi ind 
moderat de președintele Camerei bu-
cureștene și de Eugen Terteleac, pre-
ședintele CCIRO Italia.

Sesiunea ofi cială a Forumului 
a fost onorată de prezența: secre-
tarului de stat în cadrul Ministeru-
lui Afacerilor Externe (MAE), Maria 
Magdalena Grigore, a secretarului 
de stat în cadrul Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și Antre-
prenoriat (MMACA), copreședinte al 
Consiliului de Export, Gabriela Miha-
ela Voicilă, a subsecretarului de stat 
în cadrul Ministerului pentru Româ-
nii de Pretutindeni, Victor Ionescu, a 
consilierului economic la Ambasada 
Italiei în România, Nicoletta Fioroni. 

La eveniment au participat oa-
meni de afaceri și operatori econo-
mici italieni, din mai multe domenii 
de activitate (construcții, transport, 
agricultură, managementul deșeuri-
lor, turism și operatori ai sistemului de 
sănătate din Italia), interesați de dez-
voltarea unor investiții sau partene-

riate de business în economia româ-
nească și, nu în ultimul rând, oameni 
de afaceri români din Italia interesați 
în relocarea propriilor afaceri, numă-
rul celor prezenți în aulă fi ind de circa 
100 persoane.

Cu acest prilej, secretarul de stat 
Maria Magdalena Grigore a transmis 
un mesaj din partea conducerii Minis-
terului delegației din Italia și celorlalți 
participanți, punctând faptul că Ro-
mânia oferă oportunități semnifi cati-
ve investitorilor și lansând o invitație 
românilor din diasporă să „redesco-
pere România”, inclusiv prin accesa-
rea unor programe care le sunt dedi-
cate. Acest mesaj a fost întărit și de 
subsecretarul de stat Victor Ionescu, 
care a adus în atenția celor prezenți 
preocupările Ministerului pentru Ro-
mânii de Pretutindeni în ceea ce pri-
vește identifi carea problemele cona-
ționalilor de peste graniță.

Schimbând unghiul, secretarul 
de stat Gabriela Mihaela Voicilă, a 
vorbit celor prezenți despre sprijinul 
acordat de MMACA pentru interna-
ționalizarea afacerilor companiilor 
românești, despre perspectivele 
dezvoltării schimburilor comerciale 
bilaterale, subliniind relația bună de 
colaborare dezvoltată atât cu CCIB, 
cât și cu CCIRO Italia.

Eugen Terteleac a vorbit celor 
prezenți despre locul și rolul comu-
nității românești în Italia, punctând 
faptul că 2% din PIB-ul Italiei se da-
torează antreprenorilor români ce 
activează în această țară. „Unii din-
tre compatrioții noștri ar fi  interesați 
să revină în țară pentru relocarea 
afacerilor gestionate în Italia, folo-
sind experiența și economiile acu-
mulate, dar se impune ca și aceștia 
să-și recapete încrederea în econo-
mia românească, iar pentru aceasta 
este nevoie ca acestei comunități 
să-i fi e ascultate problemele, la ni-
vel guvernamental”, a menționat 
președintele CCIRO Italia. 

Exprimând aprecierea pentru ini-
țiativa organizării acestui eveniment, 
Nicoletta Fioroni, consilier economic 
și comercial la Ambasada Italiei în 
România, a subliniat că piața româ-
nească este atractivă pentru fi rmele 
din țara sa și a exprimat întreaga sus-
ținere pentru fi rmele italiene care vor 

să dezvolte afaceri în România sau 
care vor să exporte în țara noastră.

În marja evenimentului a avut 
loc semnarea acordului de colaborare 
între CCIB, CCIRO Italia și Asociația 
Oamenilor de Afaceri Moldoveni de 
Pretutindeni (AOAMP), prin președin-
ții acestor organizații, prof. univ. dr. 
ing. Sorin Dimitriu, Eugen Terteleac 
și, respectiv, Alexei Repede.

Sesiunea ofi cială a fost urmată 
de un consistent program de întâlniri 
B2B, în care oaspeții și-au prezentat 
activitatea, punctând interesul de a 
colabora cu parteneri din țara noastră, 
și au intrat în dialog cu reprezentan-
ții fi rmelor românești care au răspuns 
invitației de participare la eveniment.

În cadrul programului celei de-a 
doua zi, participanții la misiunea eco-
nomică din Italia, au continuat seria 
întâlnirilor de afaceri atât în București, 
cât și la Ploiești, au avut o nouă în-
tâlnire cu prof. univ. dr. ing Sorin Di-
mitriu, președintele CCIB, în vederea 
stabilirii unor noi acțiuni de coopera-
re, iar dl Eugen Terteleac însoțit de o 
parte dintre colegii din misiune au fost 
primiți de dna Ecaterina Andronescu, 
ministrul educației naționale, ocazie în 
care au fost discutate mai multe pro-
iecte pentru românii din străinătate. 

FORUM DE AFACERI ROMÂNIA-ITALIA LA 
PALATUL CCIB, ÎN MARJA PREZENȚEI ÎN ȚARA 
NOASTRĂ A UNEI IMPORTANTE MISIUNI 
ECONOMICE ORGANIZATE DE CCIRO ITALIA*

*) Biroul de Presă al CCIB, Comunicat de presă, București, 11 martie 2019

Italia este unul dintre prin-
cipalii parteneri economici ai 
României, atât prin prisma 
schimburilor comerciale (locul 
2 în topul partenerilor comer-
ciali ai țării noastre, după Ger-
mania), cât și prin cea a investi-
țiilor efectuate (locul 6 în topul 
investitorilor străini din punct 
de vedere al capitalului investit 
și locul 1 în topul investitorilor 
străini din punct de vedere al 
numărului de companii prezen-
te pe piață).

La fi nele lunii noiembrie 
2018 (date disponibile), volu-
mul schimburilor comerciale bi-
laterale era de 14,39 miliarde 
euro (în creștere cu 6,53% față 
de perioada corespunzătoare a 
anului precedent), din care ex-
portul s-a cifrat la 7,18 mld euro 
(+10,16%), iar importul la 7,21 
mld euro (+3,14%).
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Legal Newsletter 

Aprilie 2019 April 2019 

Modific ri privind procedura pentru aplicarea 
vizei anuale a autoriza iei de mediu  
i autoriza iei integrate de mediu 

Amendments to the procedure regarding  
the annual visa on the environmental permit 
and the integrated environmental permit  

În 12 aprilie 2019 a intrat în vigoare Ordinul 
Ministrului Mediului nr. 324/2019 pentru modificarea 
Ordinului nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii 
pentru aplicarea vizei anuale a autoriza iei de mediu 
i autoriza iei integrate de mediu (Ordinul nr. 

324/2019). 

On 12 April 2019, Ministry of Environment issued 
the Order no 324/2019 on the amendment of Order 
no 1171/2018 approving the Procedure for applying 
the annual visa on the environmental permit and 
the integrated environmental permit entered into 
force (Order no 324/2019). 

Principalele modific ri aduse de Ordinul nr. 324/2019 
se refer  la: 

The main amendments brought by Order no 
324/2019 impact the following: 

1. Momentul solicit rii vizei anuale 1. Timing for requesting the annual visa

pentru autoriza iile de mediu (AM) i autoriza iile
integrate de mediu (AIM) emise pân  la 31
august, viza anual  se solicit  începând cu anul
2020;

pentru AM i AIM emise dup  1 septembrie, viza
anual  se solicit  începând cu anul 2019;

Nota: F r  a aduce atingere celor de mai sus, 
prevederea conform c reia solicitarea vizei va avea 
loc cu minim 60 de zile înainte de ziua i luna în care 
autoriza ia de mediu sau autoriza ia integrat  de 
mediu a fost emis  î i p streaz  valabilitatea. 

Nota 2: AM i AIM care au ob inut deja viza anual  
nu se supun celor de mai sus. 

for environmental permits (EP) and integrated
environmental permits (EIP) issued until 31
August, the annual visa will be requested
starting 2020;

for EP and EIP issued after 1 September, the
annual visa will be requested starting 2019;

Note: Notwithstanding the above, the provision 
stating that the request of the visa shall be 
registered with the authority with minimum 60 days 
prior to the day and month the EP or EIP was issued 
remains valid. 

Note 2: EP and EIP that already obtained the 
annual visa are not subject to the above. 

2. Sanc iuni pentru neob inerea vizei anuale 2. Penalties for failing to obtain the annual
visa

AM/ AIM poate fi suspendat  pentru o perioad  de
cel mult 6 luni;

Nota: Anterior suspend rii, se poate acorda un
termen de cel mult 60 de zile pentru remediere.

în cazul în care nu se ob ine viza pân  la
îndeplinirea termenului de suspendare, AM/ AIM
va fi anulat .

EP/ EIP may be suspended for a period of
maximum 6 months;

Note: Prior to the suspension, a maximum 60-
day remediation term may be granted.

in the annual visa is not obtained by the end of
the suspension period, EP/EIP shall be annulled.

Pentru mai multe detalii v  rug m s  ne 
contacta i: For further details, please contact: 

tefan Ene 
Partener  

tefan Ene 
Partner 

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

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

Acest newsletter a fost preg tit exclusiv în scop de 
informare general  i nu se va interpreta ca i 
consultan  juridic . În m sura în care considera i util 
s  afla i mai multe despre aspectele ce fac obiectul 
acestui newsletter, v  rug m s  ne contacta i. 

This newsletter was prepared solely for general 
information purposes and shall not be construed in 
any way as legal advice. Should you find it useful 
and want to know more about the issues presented 
herein, please do not hesitate to contact us. 

Legislatie în domeniul energiei si al mediuluiLegislatie în domeniul energiei si al mediului‚ ¸
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În istoria celor mai importante 
descoperiri ale omenirii, teoria rela-
tivității este considerată un simbol 
al științei și al înțelepciunii. Cel care 
a primit Premiul Nobel pentru Fizică 
în anul 1921, marele savant Albert 
Einstein nu își explica „cum se face 
că nimeni nu mă înțelege, dar toată 
lumea mă iubește“. Autorul teoriei 
relativității, publicat în 
1917, a devenit cele-
bru prin aplicațiile care 
au revoluționat tehnica 
mondială. Einstein a fost 
primul savant menționat 
într-un tablou cu perso-
nalitățile științifi ce din 
perioada 1900 – 1925, 
de către revista britani-
că The Graphic, în anul 
1926. Și noi, românii, 
trebuie să fi m mândri 
că alături de Albert Ein-
stein, de Thomas Alva 
Edison, de Guglielmo 
Marconi, de Lordul Kel-
vin, de Graham Bell, de 
Marie Curie, apare și sa-
vantul George (Gogu) 
Constantinescu, in-
ventatorul teoriei sonici-
tății și deținător a peste 
400 de brevete publicate 
în cele mai dezvoltate 
țări ale lumii.

Este greu de crezut, 
dar este adevărat, că 
România fi gurează pe 
locul al doilea în lume la 
Secția de Creație și Cre-
ativitate de la etajul 32 
al sediului ONU din New York! Primii 
trei nominalizați sunt: Traian Vuia, 
Gogu Constantinescu și Constantin 
Brâncuși.

Spre deosebire de Einstein, 
Gogu Constantinescu rămâne acel 
„geniu neînțeles“, „românul nebun“, 
„născut înainte de vreme“, care a 
demonstrat matematic și prin foar-

te multe aplicații că lichidele sunt 
compresibile. Teoria sonicității, 
adică știința transmiterii energiei 
mecanice prin vibrații, depășește 
puterea de înțelegere a minții ome-
nești.

Acum exact 100 de ani, Gogu 
Constantinescu publica această 
teorie la Londra, în numai 150 de 

exemplare, lucrările fi ind ținute se-
cret „întrucât invențiunile mele tre-
buiau să aibă aplicațiuni întinse în 
tecnica răsboiului. Transmisiunea 
prin vibrațiuni este principiul unei 
noi invențiuni pe care am aplicat-o 
în 1913, însă principiile pe care 
m-am bazat le-am studiat cu mult 
înainte. În 1907 am ținut o confe-

rință la Universitatea din București 
asupra armoniei musicale, în care 
am expus un studiu al vibrațiunilor 
din punctul de vedere al aplicațiunei 
la teoria matematică a acordurilor 
musicale.“

În conferința susținută în Amfi -
teatrul „Școalei Naționale de Poduri și 
Șosele“ pe care o absolvise, în mod 

strălucit, ca șef de promoție, în anul 
1904, Gogu Constantinescu explică 
teoria printr-un exemplu întâlnit în 
tinerețea sa, în care a studiat cu pa-
siune instrumentele muzicale: „când 
sufl ăm într'o trompetă, întrebuințăm, 
pentru a produce un sunet, o anumi-
tă cantitate de energie ce se trans-
formă într'un curent vibrator. Acesta 

GOGU CONSTANTINESCU - UN SAVANT 
DE DIMENSIUNE PLANETARĂ
TEORIA SONICITĂȚII – 100 ANI
Ing. Sorin Mihăilescu

„Nu am realizat multe invenții, dar lucru foarte 
important, am lăsat inventatorilor care vor veni după 
mine, o teorie pe baza căreia să poată să facă ei invenții 
nenumărate.“ (Gogu Constantinescu)
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se transmite prin trompetă și de aici 
în aerul înconjurător. Acest exemplu
arată că energia mecanică se poate 
foarte ușor transforma în vibrațiuni, 
care se pot transmite la distanță.“

Cum oare să transmiți energie 
mecanică (lucru mecanic) fără ceva 
material la mijloc, numai prin vibra-
ții? Este un scenariu din fi lmele SF? 
Nu, Gogu Constantinescu a construit 
motorul sonic și chiar l-a aplicat la 
automobile, locomotive, vapoare și 
chiar în tehnica militară. După ce în-
tâi au fost respinse ca fi ind fanteziste, 
invențiile lui au fost acceptate.

Fiind consilier al Amiralității 
britanice, Gogu Constantinescu 
a dotat 50 000 avioane cu sis-
temul de tragere sincronizată 
cu mitraliera printre palele elicei 
de avion „Constantinescu Fire 
Control Gear“. Vicemareșalul 
Sir John Maitland declara, în zi-
arul The Times, că „datorită dlui 
Constantinescu și dispozitivului 
de tragere pe care l-a inven-
tat, noi am deținut supremația 
peste germani în aer“. Se esti-
mează că, astfel, primul război 
mondial s-a scurtat cu circa un 
an de zile. Guvernul britanic 
i-a pus la dispoziție hala Sonic 
Works din Londra, fonduri, per-
sonal și totul pentru a perfec-
ționa și aplica sonicitatea și 
invențiile care s-au bazat pe 
această genială teorie:

● Instalația pentru demon-
strarea existenței compre-
siunii, respectiv a elasticității 
lichidelor. Instalația era compu-
să dintr-un cilindru umplut cu 
un lichid, închis la partea supe-
rioară cu un piston prelungit cu 
o tijă, asupra căreia acționează 
o piesă cu o greutate aprecia-
bilă care cade de la o oarecare 
înălțime, prin contact realizând 
compresia și apoi destinderea 
lichidului din cilindru.

● Injectorul de combus-
tibil, devenit apoi funcționalul 
Injector Bosch, este brevetat 
în Anglia de George Constantinescu.

● Tunul silențios, care datori-
tă compresibilității lichidelor poate 
arunca explozibilul la o distanță de 
până la 1500 metri. Explozibilul este 
aruncat cu energie mecanică nulă 
printr-o simplă manevrare, a unei 
pompe hidraulice de presiune.

● Motorul de avion sonic tri-
fazat, care avea o greutate de nu-
mai 30 kg și o putere de 180 CP, 
greutate și efi cacitate asociată de 
negăsit în instalații similare.

● Convertizorul sonic, pre-
zentat la expoziția de la Londra în 
1924, care era capabil să transfor-
me mișcarea de rotație a unui ar-
bore motor primar într-o mișcare cu 
alte caracteristici la un alt ax motor, 
interpunându-se între cele două ro-
tații o mișcare oscilantă.

● Automobilul cu cutie de vi-
teze automată, sistemul simplifi -

când la maxim modul de conducere 
al unui vehicul, înlocuind cutia de 
viteze și maneta de schimbare a vi-
tezelor cu o simplă pedală de acce-
lerație, pedală prin apăsarea căreia 
un vehicul se poate mișca de la o 
viteză nulă la cea maximă.

● Automobilul echipat cu con-

vertizor sonic, printr-o simplă 
legătură făcută la carburator de 
un lanț. Multe dintre brevetele 
sale au alarmat uzinele industriale 
pentru că ar fi putut ajunge la fa-
liment. A avut un contract cu Ge-
neral Motors, de la care a primit 
o importantă sumă de bani, însă 
brevetul nu a fost aplicat, fiind ți-
nut secret.

● Teoria sonicității, creație 
românească

În anii 1958 – 1960, doi ameri-
cani, Hueter și Bolt, editează la New 
York și Londra lucrarea „Use of Sound 

and Ultrasound in 
ingineering and Sci-
ence“, fără să amin-
tească de teoria 
din 1918 a lui Gogu 
Constantinescu, în-
cercând să ascundă 
meritele savantului 
român. La cel de al 
X-lea Congres al 
Asociației Interna-
ționale de Cerce-
tări Hidraulice AIRH 
(Londra, 1963), doi 
olteni, Alexandru 
Măruță și Dumitru 
Cioc, au prezentat 
lucrări în domeniul 
sonicității. Renu-
mitul hidraulician 
Charles Yaeger a 
comparat lucrările și 
a spus: „Cele două 
rapoarte sunt fără 
îndoială pe linia te-
oriei dezvoltate de 
Constantinescu, un 
autor rar menționat 
în cărțile moderne.“ 
Astfel, este consfi n-
țită prioritatea ști-
inței românești în 
domeniul sonici-
tății.

În anul 1961 este 
invitat de prezidiul 
Academiei Române și 
îi este decernat titlul 

de Doctor Honoris Causa de către 
Institutul Politehnic, noua titulatură 
a fostei Școli Naționale de Poduri și 
Șosele.

În urma confi rmării pe plan mon-
dial a valorii savantului, în 3 februa-
rie 1965 este ales membru titular al 
Academiei Române.

Personalitati ale stiintei si inginerieiPersonalitati ale stiintei si ingineriei‚ ¸¸

Afi ș publicitar pentru automobilul Constantinesco, în construcția 
căruia se regăseau două dintre invențiile inginerului român, cutia de 
viteze automată și convertizorul sonic. Din lipsă de fonduri, inven-
tatorul a construit doar câteva exemplare, între anii 1926 și 1928, 
deși a primit circa 300 de comenzi.
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Gogu Constantinescu s-a pre-
ocupat, de asemenea, de modul în 
care trebuie calculate construcții-
le din beton armat, elaborând și o 
metodă originală de calcul al bolților 
încastrate, pe care a publicat-o în 
1904, în „Buletinul Societății Poli-
tehnice“, împreună cu un studiu pri-
vind transmiterea eforturilor de la 
beton la oțel. Aceste cercetări i-au 
permis să utilizeze betonul armat în 
mai multe situații. Astfel:

● A realizat primul pod de 
beton armat din țară, cu o deschi-
dere de 12 m, în anul 1906, în 
parcul Carol I din București, 
precum și alte poduri de beton 
armat în țară, la Lainici, Adjud, 
Răcătău, Roman și Dolhasca. 
De asemenea, a împiedicat 
prăbușirea cupolei Camerei 
Deputaților de pe Dealul Mitro-
poliei, care avea 8 m diametru 
și a fost realizată din beton ar-
mat de tânărul inginer de nu-
mai 23 de ani.

● A realizat, din același 
material, planșeele de la Mi-
nisterul Lucrărilor Publice, lu-
crări la Stadionul Sporturilor
din București (inaugurat în martie 
1914 sub numele de Stadionul Ti-
neretului) și Castelul de Apă din 
Periș, cupola (cu grosimea de 5 cm și 
diametrul de 8 metri!) și minaretul Ma-
rii Moschei din Constanța (Moscheea 
Carol I), care a devenit astfel primul 
edifi ciu de cult din România la a că-
rei construcție s-a folosit betonul 
armat (1910 – 1913).

Credem că este o mândrie 
pentru fi ecare român să parcur-
gă câteva mărturii despre genialul 
craiovean Gogu Constantinescu, 
care, prin invențiile lui, a cucerit 
lumea. Este fascinant fi lmulețul 
prezentat de British Pathé, în care 
mii de locuitori ai Parisului își scot 
pălăria în fața românului care pre-
zenta primul autoturism cu trans-
misie automată la Salonul Auto din 
1926!

În 1936, Petre Cristea, împre-
ună cu Gogu Constantinescu și Io-
nel Zamfi rescu, au câștigat Raliul 
Monte Carlo, pe un Ford modifi cat 
de cei trei, aceasta fi ind prima vic-
torie a lui Ford în acest raliu ce-
lebru.

Iată de ce, acum, la sărbă-
torirea a 100 de ani de la des-

coperirea teoriei sonicității ar 
trebui ca toți cei care își desfășoa-
ră activitatea în domeniile ingine-
riei românești și care utilizează și 
se bucură de remarcabilele invenții 
realizate acum un veac, să mențio-
neze numele acestui mare savant, 
ducând mai departe tradiția de ex-
cepție a ingineriei românești.

Știm că în prezent sunt 17 mari 
producători de automobile care co-
mercializează automobile cu trans-
misie automată în România. Din pă-
cate, însă, niciunul nu menționează 

numele inventatorului acestui revo-
luționar automobil. Încă din 1926 
automobilul cu transmisie automa-
tă a însemnat „Une revolution dans 
l›automobile... La voiture Constan-
tinesco“.

Numele marelui savant ar trebui 
să fi e asociat cu orașul în care s-a 

născut, a locuit și și-a desăvârșit 
pregătirea. Ar trebui să fi e un brand 
al României, al orașului Craiova și, 
de ce nu?, al renumitei companii 
Ford sau al autoturismului „națio-
nal“ Dacia.

Dacă europenii sunt mai con-
servatori în folosirea mașinilor cu 
cutie automată într-un procent de 
doar 15%, este de subliniat faptul 
că americanii au ales comoditatea 
în favoarea unui consum puțin mă-
rit de carburant și folosesc mașinile 
automate în proporție de 90%!!!

Din păcate, nu-
mele invenției „La 
voiture Constanti-
nesco“ este învăluit 
într-o ceață ingine-
rească... De ase-
menea, puțini sunt 
aceia care, chiar 
dacă alimentează 
frecvent automobi-
lul, cunosc faptul că 
banalul combustibil 
se extrage de la o 
adâncime de până 
la 15 000 metri ca 
urmare a unei in-

venții de excepție a ing. Ion Basgan, 
brevetul fi indu-i acordat, în S.U.A., 
Franța, Portugalia, Emiratele Arabe 
Unite și în România, pentru „fora-
jul petrolier“ care, până în 1934, 
se efectua la adâncimea de 1500 
metri! Această invenție s-a intitulat 
„Procedura și sistemul de forare ro-

tativă cu vibrație sonică impuse 
fl uidului de foraj“, bazată, bine-
înțeles, pe Teoria Sonicității a 
genialului Gogu Constantinescu.

Și dacă în topul creativită-
ții Traian Vuia l-a devansat pe 
Gogu Constantinescu, asta s-a 
datorat unui mare avocat fracez 
de origine română, Alexandru 
Danielopol, care a adus dovezi 
la Academia Franceză și a așezat 
mărturii în orașul Montessone, la 
17 km de Paris, unde, în martie 
1906, Traian Vuia a realizat pri-
mul zbor cu un avion cu motor 
construit de el, demonstrând că 
visul milenar al omenirii a deve-
nit posibil. Danielopol spunea: 
„România, o țară mică, Traian 
Vuia, un român, au dăruit ome-
nirii primul zbor cu un aparat 
mai greu decât aerul care s-a ri-
dicat de la sol prin mijloace pro-

Personalitati ale stiintei si inginerieiPersonalitati ale stiintei si ingineriei‚ ¸¸

Primul pod de beton armat din România
(Parcul Carol I, București)

Cupola și minaretul Moscheii Carol I  
din Constanța
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prii. Nimeni până la el nu a reușit 
acest lucru. Bucurați-vă domnilor, 
în numele științei, al progresului, al 
adevărului“.

În schimb, Parisul nu amintește 
de Gogu și de invențiile lui. Și nici 
Londra… Chiar dacă el a cucerit lu-
mea cu invențiile sale, numele lui 
însă apare foarte rar în capitalele 
europene ale tehnicii. În 
România s-au făcut pași 
foarte timizi pentru cu-
noașterea și promovarea 
savantului craiovean.

Continuatorul teoriei 
sonicității, prof. univ. 
dr. ing. Alexandru 
Măruță, a primit Pre-
miul Aurel Vlaicu al Aca-
demiei Române, pentru 
lucrarea „Ejecția sonică 
și aplicațiile ei în pompa-
rea lichidelor“ în 1963.

După ce l-a primit pe 
Gogu Constantinescu la 
I.S.P.H., prof. Alexandru 
Măruță a predat Mecani-
ca fl uidelor la Institutul 
de Construcții București 
– Facultatea de Utilaj 
Tehnologic. Are 9 breve-
te de invenție, a obținut 
Ordinul Meritul Științifi c
cl. III al Consiliul de Stat 
al României în 1969 și 
este autor de monogra-
fi i și articole tehnice de 
profi l.

A realizat, împreună cu studen-
tul său din 1983, Sorin Mihăilescu, 

cartea „Gogu Constantinescu – 
un savant de dimensiune plane-
tară“ și este un „tânăr“ de 91 ani, 
pe cale să breveteze o nouă inven-
ție, „caloriferul sonic“, bazată tot pe 
teoria sonicității.

Merită subliniate eforturile bine-
cunoscutului Alexandru Mironov,
care a realizat emisiunea TV Jurna-

lul de științe dedicată colegului de 
liceu din Craiova (este adevărat că la 

o distanță de 70 de ani), Gogu Con-
stantinescu, numind această pre-
zentare „un cadou făcut românilor 
la Ziua Națională de 1 Decembrie, 
fi ind vorba de o mare invenție ro-
mânească peste care nu s-a așezat 
tăcerea sau uitarea, ci un pic ceața 
inginerească, dar care poate să re-
vină. Acest uriaș inginer a plecat de 

pe tărâmul Olteniei ca să ajungă 
mai departe în lume să facă in-
venții. S-ar putea ca sonicitatea 
să devină foarte importantă pes-
te încă 30 sau 40 sau încă 50 de 
ani, când această combinație de 
oscilații și unde și lichide compre-
sibile să fi e în atenția inginerilor 
din viitor“.

Invitații săi, prof. Alexandru 
Măruță și ing. Sorin Mihăilescu 
au explicat această știință și 
aplicațiile ei încununate de suc-
ces, transmițând invitația tutu-
ror românilor de a le cunoaște și 
de a le aplica. Factorii de decizie 
în administrarea patrimoniului 
național, intelectualii români, cu 
dosebire inginerii ajunși la apo-
geul carierei au o nobilă datorie 
de a transmite tiner ei generații 
dragostea față de științele exac-
te, bucuria de a studia și aplica 
opera ilustrului nostru inventa-
tor. Geniul creator al lui Gogu 
Constantinescu va dăinui pes-
te veacuri. Prin realizările de 
acum un veac, craioveanul care 
a cucerit Londra și Parisul, a in-

trat ireversibil în galeria marilor 
valori ale identității naționale. 

Personalitati ale stiintei si inginerieiPersonalitati ale stiintei si ingineriei‚ ¸¸

Gogu Constantinescu (cu pălărie și ochelari) ascultând 
explicațiile dr. ing. Alexandru Măruță (ISPH, 1963)

Timbru pe care este reprezentat George (Gogu) Constantinescu,  
emis de Romfi latelia în 2016, în cadrul emisiunii fi latelice 

„Români geniali“ 
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Dealurile erau pentru Gheorghe 
niște prieteni dragi, ele făceau parte 
din registrul de simboluri și repre-
zentări pe care le-a descoperit din 
primele zile ale existenței sale. Co-
pil fi ind, le privea ca pe niște uri-
ași cuminți, încremeniți într-o mută 
așteptare, dormindu-și parcă som-
nul existențial de durată geologică. 
Neavând decât un singur frate și 
locuind la margine de sat, la limita 
dintre codru și așezare, și-a populat 
lumea copilăriei cu prieteni neînsu-
fl ețiți cărora el le atribuie rol de to-
vărășie ca și colegilor de școală de 
mai târziu, din magica sală de clasă 
a învățătorului Ciulea venit de unde-
va de departe din Regat. Toate dea-
lurile satului aveau nume pe care 
cei mari le dăduseră într-o savantă 
cheie de codifi care a locurilor ce se 
numeau: Ursoiul, deal având forma 
unui imens urs afl at în mers, Coas-
ta, deal prelung eu forma încovoia-
tă. Totul, deal masiv și uriaș atotcu-
prinzător. Sau uneori aveau asocia-
te nume de strămoși ai sătenilor sau 
de evenimente notabile care au ră-
mas înregistrate în memoria colec-
tivă și s-au transmis peste generații 
ca asocieri indisolubile cu elemente-
le de geografi e a locului.

Vara, urca pantele domoale ale 
dealurilor cu vitele la păscut, încântat 
de mulțimea de fl ori de câmp, de va-
rietatea plantelor, mângâiat de atin-
gerea mătăsoasă a ierbii, un răsfăț, 
savurat din plin și resimțit pe pielea 
lină si netedă a obrazului când se 
culca în iarbă pentru a privi albastrul 
cerului rotund sau pentru a număra 
norii, adevărați moșnegi cu bărbi albe 
ce se alungau unii pe alții sau păreau 
că se adună în taifasuri sau tainice 
spovedanii pline de mister.

Iarna dealurile reprezentau 
drumurile de zăpadă ale pârtiilor 
defi nite de săniile lor cu tălpi de 
lemn meșteșugite cu pricepere și 
dragoste de Văsălică, tatăl lor. Alu-
necarea pe sanie, soră a zborului, 
îi dădea senzația de plutire, de in-
trare într-un spațiu magic din care 
dispăreau toate obstacolele și în 
care emoția coborâșului în viteză, le 
umplea sufl etele de o bucurie clo-
cotitoare, ce exploda în chiote pre-
lungi, adevărate spade de vibrație 
ce spintecau aerul rece făcându-l să 
răsune și să transmită parcă inten-
sitatea trăirii întregului spațiu inert 
din jurul lor.

Primăvara, de la apariția ghio-
ceilor timizi și până la înveșmânta-
rea în covoare de toporași, dealurile 
își schimbau înfățișarea permanent 
îmbogățind-o cu desene din ce în ce 
mai viu colorate și mai bine reliefate 
de explozia creșterii ierburilor câm-
pului, fenomen care își atingea su-
prema măreție și splendoare la în-
ceput de iunie înainte de începerea 
primei coase. Tot în cursul primăve-
rii pe dealuri apăreau și se mișcau 
într-un zumzet necontenit popoare 
de insecte, pline de viață și frumos 
colorate, îndeosebi fl uturii a căror 
gingășie, grație și eleganță, l-au 
atras și bucurat întotdeauna. Nici 
toamna nu era mai puțin generoasă 
în daruri cu aceste cuminți și apa-
rent nepăsătoare arătări care erau 
pentru el, dealurile locurilor natale. 
Totul debuta prin învechirea verde-
lui care în procesul de maturizare 
aluneca în tonuri de galben pentru 
ca apoi, mai cu seamă, prin locu-
rile în care dealurile adăposteau, 
susțineau și hrăneau cu dărnicie pe 
spinările lor împovărate codrul sau 
livezile pline de arome, culoare și de 
rod, să treacă din tonuri de galben 
în ruginiu sau roșu aprins spectacol 
atât de măreț încât uneori ochiul își 
ferea privirea de atâta strălucire și 
culoare. Acest spectacol se derula 
peste zile ca o frumoasă iluzie, ca o 
aparentă plăsmuire ireală ce se ter-
mina în desfrunzirea arborilor dragi 
și îngroșarea covorului de materie 
vegetală ce se așeza proiector pe 
pământ ca o plapumă menită să-l 
apere de frigul viitor al iernii.

Unde nu era codru sau, unde nu 
erau livezi, sau vii pline de parfumul 
strugurilor și fructelor, toamna adu-
cea cu ea parcă o uriașă pensulă cu 
care colora totul în tonuri de maro, 
până la venirea zăpezii de iarnă.

Toate aceste transformări fă-
ceau parte din viața dealurilor atât 
de dragi, pe care le-a privit toată 
viață cu nostalgie, cu nesațul ce-
lui însetat ce le-a descoperit ca pe 
niște izvoare de liniște și înțelepciu-
ne care nu aveau semeția și trufi a 
munților de piatră, dar nici întin-
derea uniformă și plată a șesurilor 
bătute de vânturi și furtuni sau in-
undate de soarele pârjolitor al unor 
veri toropitoare, locuri pe care, deși 
le-a colindat și înfruntat, de multe 
ori nu a putut să le înțeleagă și să și 
le aproprie niciodată.

Uneori vara după ploi torenți-
ale violente pe trupul dealurilor se 
prăvăleau uriașe șuvoaie de apă 
ce săpau șanțuri adânci, adevărate 
riduri ce brăzdau fețele netede ale 
prietenilor săi, lăsând urme adân-
ci, smulgând din trupul încremenit 
mari halci de pământ roșcat și de-
pozitând la bază adevărate movile 
de țărână fi nă, spulberată în colb în-
vârtitor în perioadele uscate și une-
ori secetoase ale verii.

Pe el îl întristau toate aceste 
transformări și suferea cu since-
ritate pentru aceste răni urâte pe 
care le percepea ca pe niște cicatrici 
adânci ce nu se închid niciodată.

În alte dăți vedea cum trupul 
greu masiv și aparent indestructibil 
al dealului se rupea sub apăsări și 
dureri a căror cauză nu a înțeles-o 
și nici nu a vrut să admită vreodată 
că este perfect justifi cată. În cur-
sul acestor dezmembrări dureroase 
dealurile luau în curgerea lor la vale, 
case, păduri sau livezi, tot ceea ce 
țineau pe trupurile lor uriașe.

Pentru el, ca și pentru săteni, 
asemenea întâmplări aveau dimen-
siuni dureroase, ele făceau oamenii 
să-și aducă aminte de sfârșitul lu-
mii, erau primite ca niște pedepse 
colective, cu proporții și dimensiuni 
apocaliptice. Uneori înălțau rugi de 
apărare, adevărate strigăte dispera-
te după ajutor și căutau explicații în 
greșelile și răutățile săvârșite de ei 
între ei sau în relație cu lumea din 
jur, forme incipiente total necon-
știentizate ale preocupărilor pentru 
mediul înconjurător ce vor constitui 
mari griji pentru nepoții și străne-
poții lor.

Târziu, în anii bătrâneții, el, care 
lucrase în prima sa tinerețe la tăiere 
de pădure, care se exploata atunci 
sistematic și cu grija de a nu distru-
ge tot, a constatat cu tristețe furia 
barbară si nimicitoare a oamenilor 
care au primit pădurile și au înce-
put un proces nemilos de tăiere, 
dezvelind trupul dealului de mantia 
sa protectoare și lipsindu-l de forța 
rădăcinilor care îmbrățișau și asi-
gurau unitatea masei de pământ ce 
constituia dealul. După ce au fost 
dezvelite pantele ușor accesibile, 
dealurile din jurul satului afectate 
de aceste nesăbuințe omenești s-au 
rupt dureros căscând mari prăpăstii 
între ele și restul pădurii, blocând 
accesul la ce a mai rămas parcă 

DEALURILE
Dr. ing. Gheorghe Indre, consilier al CNR – CME  
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într-un disperat efort de autoapă-
rare și avertizare a prăpădiților de 
oameni care din prieteni și vizitatori 
dragi se transformaseră în dușmani 
înverșunați, plini de disperare și ură 
distrugătoare.

Dealul era inseparabil de struc-
tura mentală a acestor locuitori, el 
devenea uneori un lait motiv al gân-
dirii, alteori un obiect al contemplă-
rii, și era admirat chiar și atunci când 
era perceput ca un element nepăsă-
tor, insensibil și dușmănos, față de 
viața și grijile lor. Gheorghe își amin-
tea de serile de vară din adolescență 
în care unul dintre prietenii săi, Sam-
son al Anicăi, doinea, urcând pieptul 
unui deal spre o tainică întâlnire de 

dor, iar din cântecul lui Samson el a 
reținut rostită cu trăire intensă de-
scrierea dealului: „Dealule cu pietri-
cele/ Eu te urc cu dor și jele/ Dealule 
cu bolovani/ Eu te urc cu mulți duș-
mani“, versuri ce scoteau în evidență 
pe de o parte dimensiunea și impor-
tanța dealului în raport cu mulțimea 
de pietricele, dar și rolul lui de spațiu 
de referință de loc îndrăgit, de me-
diu familiar și de confesor, căruia pu-
tea să-i încredințeze ca unui preot la 
spovedanie, fără frica că va fi  trădat, 
suferința lui de fl ăcău îndrăgostit, 
teama nedefi nită clar că nu îi va fi  
pe deplin împărtășită iubirea, dar și 
opoziția familiei care nu era de acord 
cu fata aleasă.

Toate aceste reprezentări și im-
presii personale, conturate în ima-
gini uneori foarte clar defi nite și cu 
culori precise alteori fulgurante, 
vagi și schimbătoare, dar întot-
deauna încărcate de semnifi cații 
și sugestii, au făcut parte din zes-
trea mentală a lui Gheorghe, l-au 
îmbogățit și l-au însoțit pe drumu-
rile sale, au reînviat și tainic l-au 
hrănit, revenindu-i adesea în min-
te, de multe ori sub incidența unor 
impulsuri exterioare venite din jur 
sau sub impactul unor fragmente 
de conversații cu oamenii întâlniți, 
întotdeauna însă ele au acționat 
asupra fi rii și spiritului său benefi c 
si ocrotitor. 

NUMĂRUL DE AUR (1,618...)
Ing. Ovidiu Țuțuianu, consilier al CNR – CME  

În matematica elementară,
Există-un șir, cu formă de spirală.

Pe care îl învață ei, ciracii,
Lăsat chiar de Pisano Fibonacci.

Iar șirul nu-i format la nimereală,
El se dezvoltă cu o „socoteală“:

Doi termeni, adunați în „suitorul“,
Vor genera (ghiciți?)… pe următorul.

Și dacă vom cerca o împărțire,
Între „vecinii“ din înșiruire,

Vom constata pătrunși de încântare,
Că ăst’ raport păstreaz-a sa valoare.

E „numărul de aur“, e „divinul“

Găsit de Euclid Alexandrinul.
Și când în jurul nostru se privește,

În multe cazuri el se regăsește.

Proporții ce respect – așa valoare, 
Le întâlnim la om, la melci sau fl oare.

La temple, edifi cii, catedrale,
Chiar la picturi și-n piese muzicale. 

Pentru că românu-i din vechimi isteț
„Numărul de aur” e și-n Voroneț.

Unu comă șase (1,6), raport de minuni,
Îl găsim ș-aicea la dimensiuni!

6 martie 2019

Biserica Mănăstirii Voroneț (1488)
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INFOINFO

Cea de a 23-a ediție a expo-con-
ferinței naționale Ziua Comunicații-
lor a reunit în data de 3 aprilie 2019 
peste 500 de specialiști din industria 
IT&C, dar și din alte sectoare intere-
sate de impactul lansării tehnologi-
ei 5G în România. În acest context, 
MCSI și ANCOM au anunțat care 
sunt prioritățile agendei legislative 
până la momentul lansării efective 
a licitației de spectru 5G, prevăzută 
a avea loc la începutul trimestrului 
patru a.c. Complemen-
tar, principalii operatori 
telecom din piață și-au 
prezentat strategiile de 
adoptare a noii tehnologii 
și așteptările pe care le au 
de la Guvern și de la au-
toritățile de reglementare 
din domeniu.

Prezent la eveniment, 
Ministrul Comunicații-
lor și Societătii Infor-
maționale, Alexandru 
Petrescu, a reiterat me-
sajul menținerii unui nivel 
accesibil al licențelor 5G: 
„Nu îmi doresc să creăm 
o disponibilitate redusă a 
pachetelor de frecvență. 
Nu este o abordare bună 
pentru că o alocare mini-
mală de spectru va crește 
artifi cial prețul licențelor, în detri-
mentul capacității operatorilor.“

Un alt subiect conex abordat de 
către ministrul Alexandru Petrescu 
a fost cel al recentelor modifi cări 
aduse Ordonanței de Urgență 114: 
„OU 114 a reprezentat un prilej bun 
pentru a readuce în discuție o serie 
de probleme sistemice, și mă refer 
în special la clauza care prevede 
penalități pentru construcțiile de in-
frastructură de telecomunicații re-
alizate fără avize și autorizații. Din 
discuțiile avute am înțeles că este 
nevoie de o perioadă de timp pen-
tru ca toți operatorii să revină în în-
tregime în zona conformității. Lucru 
care nu poate fi  însă realizat doar 
de către ei, principalul motiv pen-
tru care au ajuns în această situație 
fi ind lipsa de răspuns și coopera-

re a administrațiilor publice locale. 
De aceea, am hotărât suspendarea 
clauzei până la 1 septembrie 2019, 
timp în care vom lucra la standar-
dizarea și simplifi carea pachetu-
lui de avize și autorizații necesare 
construcțiilor specifi ce rețelelor de 
telecomunicații. Ulterior, ne vom în-
toarce în Guvern cu propuneri ce țin 
atât de partea de standardizare și 
simplifi care a procesului de obținere 
a avizelor și autorizațiilor necesare, 

cât și cu alte posibile amendamente 
pe ceea ce prevede OU 114 în for-
ma sa actuală, care trebuie însă mai 
bine fundamentate.“

La rândul său, președintele 
ANCOM, Sorin Grindeanu, a adus 
lămuriri asupra stadiului în care se 
afl ă Strategia națională 5G: „Etapa 
de dezbatere publică care s-a înche-
iat ne-a permis să preluam contri-
buții importante din piață. În forma 
sa actuală, strategia reprezintă un 
efort comun al pieței și al factorilor 
de reglementare și guvernamentali. 
Procesul de elaborare a strategiei se 
va fi naliza prin emiterea unei Hotă-
râri de Guvern, pe care ne așteptăm 
să o avem până la debutul efectiv al 
licitației.“

Președintele ANCOM a prezen-
tat și măsurile prevăzute pentru 

alocarea excedentului monetar de 
care reglementatorul dispune în 
urma colectării taxei de utilizare a 
spectrului de frecvențe și a noii taxe 
de monitorizare de 3%: „Intențio-
năm să fi nanțăm din aceste sume 
colectate din piață o serie de pro-
iecte publice conexe sectorului tele-
com. Este o idee mai veche pe care 
am anunțat-o la ediția precendentă
a Zilei Comunicațiilor, și am scris 
deja, împreună cu MCSI, un proiect 

prin care putem 
reîntoarce banii 
în industrie.“

„Cea de a 
23-a ediție a ex-
po-conferinței 
naționale Ziua 
Comunicaț i i lor 
a inclus, pe lân-
gă tradiționala 
sesiune rezer-
vată furnizorilor 
de echipamente 
telecom, si un 
panel dedicat 
soluțiilor IoTși 
tehnologiilor AI 
(prezentate de 
către reprezen-
tanții Forumului 
pentru Inteli-
gență Artifi cială 

și Robotică – FAIR), precum și un 
stand al echipei Quantum Robotics, 
câștigătoarea competiției internați-
onale First Tech Challenge de anul 
trecut.

Lansată în 1996 de către Eugen 
Preotu, expo-conferința naționa-
lă Ziua Comunicațiilor 2019 a fost 
organizată de ITS Events Manage-
ment cu ajutorul sponsorilor și par-
tenerilor:

Telekom, Orange, RCS-RDS, 
Vodafone, FAIR, Huawei, Romka-
tel, Ericsson, Dahua Technology și 
Groupama Asigurări “ a declarat 
Liliana Balici, director general ITS 
Events Management.

ITS Events Management
events@itsevents.ro
Tel: 021 410 79 62

MCSI ȘI ANCOM AU ANUNȚAT, LA ZIUA 
COMUNICAȚIILOR 2019, NOILE MĂSURI 
LUATE ÎN VEDEREA PREGĂTIRII LICITAȚIEI 5G
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Noutăți editoriale: „Citadela perpetuă“, 
autor Nicolae Vasile  
Editura Neverland, București, 2019, broșată, ISBN 978-606-8390-71-0, 
158 pag., 22 lei/ex.

Ne vom apleca, în cele ce ur-
mează, asupra paginilor cărții Ci-
tadela perpetuă, lucrare apărută la 
Editura Neverland, către sfârșitul 
anului 2018 și al cărei autor este Ni-
colae Vasile.

Cartea îl poate surprinde pe ci-
titor prin atipicul ei: avem de-a face 
cu o lucrare în proză în două părți, 
diferite una de alta, ambele purtând 
profund modul de gândire și de a 
percepe viața de către autor. 

Prima parte a cărții Citade-
la perpetuă este o culegere de 
maxime și aforisme de inspi-
rație proprie, o grupare de fi -
losofări pe teme curente, cele 
mai multe aparent banale. Aș 
spune că este vorba de mici 
discuții ale autorului cu Eul său, 
explicări intime ale unor gân-
duri ce frământă mintea omului 
de cultură într-o societate afl a-
tă într-o perioadă de derivă. 
Este, în același timp, o confesi-
une cu sine însuși, o trăire și o 
retrăire în care teama de necu-
noscutul viitor își răspunde prin 
percepția trecutului. 

Cartea te pune în gardă, 
asupra celor ce vor urma, încă 
din motto (elogiu adus miste-
riosului, dar genialului, Antoine 
de Saint-Exupéry prin desprin-
derea unui fragment din cartea 
acestuia, Citadela): „Obligă-i 
să clădească un turn împreună 
și-i vei transforma în frați. Dacă 
vrei să se urască, aruncă-le grăun-
țe“.

Din Cuvântul înainte semnat de 
Geo Călugăru afl ăm că titlul acestei 
cărți reprezintă caracterul continuu 
al procesului construcției citadelei 
interioare a omului. Considerând 
fi ecare moment de refl ecție sau de 
refl exie ca pe un «cânt» indepen-
dent, voi trata, în cele ce urmează, 
pe acele cânturi care m-au incitat la 
replici sau la confesiuni.

Pornind chiar de la cântul întâi 
mărturisesc că nu știu dacă exis-

tă sau nu Dumnezeu, dar constat 
prin toate fi brele fi inței mele că 
fără Soare n-am fi  putut exista. Să 
fi e, deci, mă întreb, Soarele însuși 
Dumnezeu? Eu cred că Da pentru că 
Prea Înaltul nu poate fi  decât Prea 
Luminatul...

Teoria pe care autorul o dezvoltă 
în Cântul 3 pe tema existențialistă 
a omului, printr-o disertație fi loso-
fi că privind sistemul binar, justifi că 
ideea sistemului nostru mai vechi 

de învățământ care lega fi losofi a 
de matematică în una și aceeași fa-
cultate universitară. La întrebarea 
ce și-o pune în Cântul 4, în ce mă 
privește, îi răspund cu „Da“ pentru 
că eu însumi simt nevoia să oferim 
umărul la nevoie sau la necaz celor 
pe care-i iubim și chiar mai mult, 
trecând peste tot ce-i omenesc și-i 
rău, și celor pe care nu-i iubim [...
iartă greșelile noastre precum și noi 
iertăm greșiților noștri...].

În Cântul 6, autorul Nicolae Va-
sile se apleacă asupra gradului în 

care producem și consumăm cultu-
ră. „... relativa lipsă a operelor de 
sertar după care se ascundeau mulți 
creatori...“. Să nu se mire domnul 
Nicolae Vasile, dar ideea operelor 
de sertar nu a fost decât o nein-
spirată scuză la lașitatea pretinșilor 
creatori. Față de aceștia eu acord 
mai mult credit lui Sadoveanu, lui 
Păunescu ș.a. care, făcând, pe alo-
curi, rabat de la propriile credințe 
și-au salvat opera ce-i va menține 

nemuritori în sertarele istoriei. 
„Ce îi face pe scriitorii de azi să 
producă, deși nu câștigă?“ se în-
treabă autorul. Pentru cei care 
nu urmăresc câștigul, dorința, 
domnule profesor, de a lăsa ur-
mașilor imaginea reală că nu toți 
gândeam și ne comportam la fel, 
ar fi  un posibil răspuns. În Cân-
tul 11 am afl at un citat din Mite 
Kremnitz, cumnata lui Titu Maio-
rescu, o curtezană a vremii căre-
ia Lovinescu i-a închinat chiar un 
roman!!! Într-o înșiruire abjectă 
(deși, poate, reală) de impresii 
despre Eminescu (în ce mă pri-
vește înclin să cred că este vorba, 
mai degrabă, de proverbul cu vul-
pea și strugurii acrii) aceasta con-
chide suveran: „Îl prețuisem mai 
mult decât prețuia”. Pentru fru-
musețea discursului eu, domnule 
profesor, nu aș fi  introdus apreci-
erea lui Eminescu făcută de Mite 
Kremnitz. Cât prețuia, mă întreb, 
frivola Mite ca să poată spune ea, 

cu nedisimilat dispreț, cât prețuia 
Eminescu?! Fie și ca amorez. Răs-
punsul îl dă chiar autorul în Cântul 
12: „Sunt unii care îl contestă pe 
Eminescu! .../Ei și!  Nici în Dumne-
zeu nu cred toți”. Sar voit la Cântul 
24 pentru corespondența totală de 
idei: „Civilizație înseamnă mai mult 
garantarea unor minime sub care 
nu se poate cădea, decât posibilita-
tea atingerii unor vârfuri!“. 

Foarte actuală este constatarea 
din Cântul 38: „În relația dintre oa-
meni a fi  străin este mai bine decât 

Noutati editorialeNoutati editorialeˇ
‚
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a fi  dușman“. La fel, continui eu, cu 
permisiunea autorului, ar trebui să 
se opereze și în relațiile de vecină-
tate: dacă nu vrei să fi i prieten cu 
un vecin, de ce ți l-ai face dușman?

În dezbaterea din Cântul 51 
autorul spune: „Este o modă, cum 
era odată pianul, vioara, înotul...“. 
Teama mea este (și sper să nu fi e 
confi rmată) că actuala tehnologie și 
evoluția ei explozivă în domeniul co-
municării va conduce la o accentua-
re a alienării și a înstrăinării omului, 
astfel încât cele expuse în „Doi pe 
un balansoar“ să fi e o culme a so-
cializării intraumane „face to face”. 
Logica binară nu este, după părerea 
mea, o luptă a contrariilor, ci o ne-
gare a negației care reprezintă, în 
fapt, versetul biblic cu lipsa de griji 
a păsărilor cerului [Matei 6/25,26] 
și acesta nu poate reprezenta un 
factor de progres. Numai că, prizo-
nieratul în fața calculului matematic 
nu este neapărat creație ci, pentru 
marea majoritate, s-ar putea să fi e 
pur și simplu o formă de consum. 
În ce mă privește rămân un adept 
al lui Grigore Moisil care „vedea 
calculatorul ca pe un instrument și 
nu ca pe un competitor al omului“. 
„Tehnica de calcul bazată pe ultima 
cucerire a logicii a condus la primor-
dialitatea calculatorului în raport cu 
omul, din punct de vedere al pute-
rii de calcul“. Eu cred că este vorba 
doar de viteză, volum de memorare 
și cantitate de stocare. Mă îndoiesc 
însă de puterea de inovare. Tocmai 
de aceea nu este deloc surprinzător 
că inventatorul ciberneticii este un 
psiholog la origine. 

Minunate refl ecțiile din Cântul 
55: „Erorile vieții vin din forțarea 
sorții: să vrei să faci fără să știi, să 
vrei să ai fără să dai!“ În schimb, 
Cântul 57 mă duce cu gândul că 
mare dreptate a avut Blaga când a 
spus că veșnicia s-a născut la sat. 
Ce ne facem însă că, iată, dispare 
satul... Ajuns cu lectura aici, afi rm 
că lucrarea Citadela perpetuă meri-
tă a fi  citită fi e și numai pentru Cân-
tul 63, cel ce inițiază pe mulți cititori 
(în mod sigur) în Zoroastrism și în-
țelesul vechilor religii. Pentru a inci-
ta întreb, ca într-o doară pe cel ce 

a citit sau va citi aceste rânduri, de 
unde vine numele mărcii de auto-
turisme Mazda? În profanismul meu 
înclin să cred că Însuși Hristos cu-
noștea preceptele Zoroastrismului, 
multe regăsindu-se în Evangheliile 
canonice din Noul Testament.

Am spus-o, nu odată, riscând în 
fața religiei, că destinul lui Socrate 
s-a repetat în viața pământeană a 
lui Hristos. Dar istoria a demonstrat 
că nu există diguri de nedepășit în 
calea evoluției. Este, ceea ce ilus-
trativ încerca să demonstreze și La-
biș în a sa „Luptă cu inerția“. Care 
era, în fapt, vinovăția lui Socrate? 
Vina lui a fost că a creat ideea și 
a favorizat emanciparea individului 
reușind, astfel, prima formă de de-
mocrație. Conducătorii vechii ordini, 
conștientizând pericolul ce-i ame-
nința, au forțat moartea fi losofului 
care nu a renunțat la propriile idei. 

Problema viermișorilor (Cân-
tul 68) de la Techirghiol mă face să 
spun: haideți, domnule profesor, să 
găsim asemenea viermișori și în pe-
trol, și în gaze naturale, și în aur, și 
în... Poate astfel salvăm România, 
pentru că în cârmuitori deja nu mai 
avem încredere.

Este foarte interesantă și ca 
temă, dar și ca tratare (Cântul 75) 
discuția despre fi nit și infi nit. Totuși, 
afi rmația: „... a iubi mai multe enti-
tăți nu scade cu nimic iubirea pentru 
fi ecare dintre acestea“ o fi  și poate fi  
adevărată, dar cred că în acest caz 
ar trebui să fi e vorba de mai multe 
infi nituri (din Noul Testament afl ăm 
că nu poți sluji în același timp și lui 
Dumnezeu și lui Mamona, «Luca 
16/13»)

Ce poate fi  mai trist, se întreabă 
autorul în Cântul 77, decât o țară 
în care proștii au preluat puterea 
prin mijloace democratice, adică 
prin exprimarea gălăgioasă a unei 
majorități?“ Afi rmația luată ca ata-
re este perfect adevărată, dar cum 
rămâne cu situația în care, printr-o 
democrație originală, o minoritate 
zgomotoasă scoate din post o majo-
ritate afl ată la butoane? Asemenea 
termeni precum creație, inovare, 
cercetare, pozițiile de cercetător, in-
ventator, profesor universitar, aca-

demician sunt nu numai pentru au-
tor încărcate de o semnifi cație apar-
te. Personal nu pot fi  de acord întru 
totul cu afi rmația din Cântul 80. 
Minunat, simt nevoia să fac aceas-
tă remarcă, minunat și meritoriu în 
sens biunivoc, elogiul adus profeso-
rului Marcel Roșculeț (Cântul 88). O 
țintă bine aleasă, iar „ochitorul“ a 
realizat „musca“. Iar în ce privește 
Cântul 91, domnule profesor, nu am 
decât o dorință fi nală și imediată, 
rugându-mă cu forța educației mele 
ateiste, să vă audă Dumnezeu.

*
Partea a doua a cărții Citadela 

perpetuă, intitulată „Anul, ca cer-
cul“ este, în realitate, un baleaj 
al anului luat lună după lună, cu 
aprecieri și judecăți pers onale, dar 
și ritualice, istorice și astrologice. 
Fiecare lună își are descrisă etimo-
logia consacrată, dar și cea popu-
lară românească și cea zodiacală. 
Numai că, în România, luna aprilie, 
în limbaj popular nu este fl orar, ci 
prier, denumire ce sugerează înver-
zirea naturii și, în tradiția străbu-
nă, această lună este un barometru 
asupra valorii anului agricol ce va 
urma. Vorbind despre ziua de 1 Mai 
mi-e greu să înțeleg de ce autorul 
nu a pomenit nimic despre sorgin-
tea ei revoluționară, pornită tocmai 
din Chicago în vremea înfi ripării ca-
pitalismului sălbatic. La întrebarea 
mai mult provocată decât fi rească: 
„Vom ajunge vreodată o populație 
globală...“ îndrăznesc să avansez 
un răspuns negativ. Excelentă și 
plină de poezie și de dragoste este, 
curios după părerea mea, prezen-
tarea lunii iulie, luna lui cuptor. Să 
fi e oare de vină și recurgerea la La-
biș, la Otilia Cazimir, la...? 

Pentru luna decembrie, autorul 
scoate la rampă și o presupusă de 
sertar. Domnule profesor, literatura 
de sertar nu a existat. Nimic! Vid! Și 
totuși, „Lostrița“! Ei da, un singur ti-
tlu și, deloc surprinzător, aparținând 
„cordovanului“ Ion Lăncrănjan.

În rest, mulțumim pentru ura-
rea de fi nal! 

Victor Vernescu, consilier 
al CNR – CME

Noutati editorialeNoutati editorialeˇ
‚
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IN MEMORIAMIN MEMORIAM

Recent, industria nucleară din 
România a suferit o mare pierde-
re prin plecarea dintre noi a celui 
care a fost inginerul Nicolae Viorel 
Mărculescu, o personalitate defi ni-
torie în realizarea celor două Uni-
tăți de la Centrala Nuclearoelectri-
că Cernavodă.

Inginerul Mărculescu și-a înce-
put studiile în anul 1964, la Faculta-
tea de Energetică din Institutul Poli-
tehnic București, unde s-a remarcat 
ca un foarte bun student, având o 
bună educație dobândită din familie 
și fi ind dotat cu un bun simț remar-
cabil. Totodată, a fost un sportiv în-
zestrat, practicând cu ușurință mai 
multe discipline sportive, iar spiritul 
sportiv nu l-a părăsit întreaga viață. 
A terminat facultatea cu note foarte 
bune, care îi permiteau să solicite o 
repartiție la un institut de proiectare 
din București, dar inginerul Mărcu-
lescu a ales să meargă la termocen-
trala Brazi, aproape de familie, dar 
și din dorința de a învăța de la sursă 
meseria de termoenergetician.

Buna pregătire profesională a 
făcut să fi e remarcat și selectat pen-
tru Centrala Nuclearoelectrică (CNE) 
de la Cernavodă, devenind din anul 
1980 angajat al Întreprinderii Nu-
cleare Cernavodă (ICN), ceea care 
avea să devină Sucursala CNE Cer-
navodă de astăzi, deținută de So-
cietatea Națională Nuclearelectrica
SA. În anii 1981–1982, a efectuat 
cu mult succes un stagiu de prega-
tire în Canada, la Atomic Energy of 
Canada Ltd. (AECL), proiectantul 
tehnologiei CANDU, care urma să se 
implementeze la Cernavodă și apoi 
la CNE Pickering, unde și-a însușit 
tehnologia CANDU și modul de ex-
ploatarea a acesteia. 

Între timp, începând lucrările 
de construcții la CNE Cernavodă, 
inginerul Nicolae Viorel Mărculescu 
a devenit unul dintre managerii im-
portanți de supraveghere a lucrări-
lor tehnologice din partea nucleară. 
În acea etapă, munca de birou dusă 
până la ore târzii, analizând proiec-

tele venite de la IRNE Proiectare, 
actualul CITON, se împletea cu ac-
tivitatea de urmărire a șantierului. 
Aceasta i-a permis să dobândească 
o cunoaștere foarte bună, din teren, 
a instalației.

După anul 1990, Nicolae Viorel 
Mărculescu a devenit director CNE 
Cernavodă, având responsabili-
tatea, în calitate de reprezentant 
RENEL, de urmărire a lucrărilor pe 

întreg ansamblul Unității 1 de la 
CNE Cernavodă, inclusiv îndeplinind 
funcția de responsabil al benefi ci-
arului, Regia Națională de Electri-
citate în fața partenerilor externi, 
consorțiul AECL Canada-ANSALDO 
Nucleare Italia (AAC) și a contrac-
torilor români. Această activitate i-a 
permis trecerea de la aspectele teh-
nice, la cele manageriale, de gestio-
nare a resurselor umane, fi nanciare 
și materiale, cu urmărirea executării 
grafi cului de construcție și punere în 
funcțiune, precum și a utilizării fon-
durilor.

În perioada 1998 – 2000, ingi-
nerul Mărculescu a fost director ge-
neral al Societății Naționale Nuclea-
relectrica SA (SNN), primul director 
general al acestei societăți, ocu-

pându-se cu pasiune și mult efort 
de pregătirea contractului pentru 
fi nalizarea și punerea în funcțiune a 
Unității 2 CNE Cernavodă, începând 
alături de echipa SNN negocierile cu 
partenerii AECL și ANSALDO. 

Ulterior, din anul 2000 și până în 
anul 2007, a revenit la poziția de di-
rector al sucursalei CNE Invest Cer-
navodă, care reprezenta organizația 
prin care SNN își îndeplinea obliga-

țiile de benefi ciar pentru Uni-
tatea 2 CNE Cernavodă, fi ind 
totodată reprezentant SNN, 
în cadrul asocierii de mana-
gement de proiect AECL-An-
saldo-SNN. 

Succesul punerii în func-
țiune a celor două unități de 
la Cernavodă, care a nece-
sitat un uriaș efort uman și 
material, este deopotrivă și 
succesul lui Nicolae Viorel 
Mărculescu, care și-a pus 
toate foțele în această activi-
tate, neglijându-și de multe 
ori sănătatea. Tot acest efort 
susținut, depus pe o perioa-
dă de peste 25 de ani pentru 
ca România să aibă astăzi o 
sursă sigură și nepoluantă 
de electricitate, a făcut din 
inginerul Mărculescu nu nu-

mai o emblemă a Cernavodei, dar și 
a energeticii românești.

Ca om, Nicolae Viorel Mărcu-
lescu a fost un foarte bun coleg, in-
tolerant când situația o cerea, dând 
dovadă de seriozitate, onestitate și 
profesionalism, reușind să fi e toto-
dată devotat pe deplin familiei sale. 
Odată retras din activitate a rămas 
același soț, părinte și bunic iubitor, 
dedicat familiei sale, cu care s-a 
mândrit toată viața. 

Un aspect foarte important l-a 
constituit excelenta relație a ingi-
nerului Mărculescu cu comunitatea 
locală, fi ind într-o perioadă chiar și 
membru în Consiliul orașului Cer-
navodă, dar și un foarte devotat 
susținător al sportului local, impli-
cându-se direct în viața sportivă a 

NICOLAE VIOREL MĂRCULESCU (1946 – 2019), 
fost director general al Întreprinderii 
Nuclearoelectrice Cernavodă (INC)   
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orașului și atrăgând tinerii în prac-
ticarea sportului de performanță, în 
campionate locale, dar și în cam-
pionatul național, unde echipa de 
baschet a făcut o fi gură frumoasă la 
categoria seniori, în perioada 2001 – 
2003. Meritele ca inițiator al lucrări-
lor de modernizare a sălii de sport a 
liceului, sunt de necontestat, alături 
de alte obiective din programul so-

cial de la Cernavodă, fi nanțat de la 
Bugetul de Stat și gestionat de că-
tre SNN (spital, liceu, podul Sf. Maria 
peste Canalul Dunăre –  Marea Nea-
gră, epurarea apelor uzate etc.).

Toți acești ani trăiți la o intensi-
tate maximă, cu cinste, devotament 
și profesionalism în slujba energe-
ticii nucleare din România, și-au 
pus amprenta asupra sănătății sale, 

contribuind poate la acest sfârșit 
înainte de vreme.

Sfârșitul lui Nicolae Viorel Măr-
culescu a adus un gol în inimile 
noastre, foști colegi, prieteni sau 
colaboratori din Societatea Naționa-
la Nuclearelectrica SA, Forumul Ato-
mic Român și din industria nucleară 
din România.

Dumnezeu să-l odihnească. 
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