
ISSN: 2066 - 4974

®

ANUL XVII, NR. 201, mai – iunie 2019



2

EDITORIAL
Performanță să fi e... dar s-o știm și noi!   3
Let's be Performance... but let us know it too! 
POLITICI ENERGETICE  |  ENERGY POLICIES
Costurile tranzițiilor energetice. Al 8-lea Forum European    4
al Energiei – eveniment al Consiliului Mondial al Energiei
The Costs of energy transitions. The 8th European Energy
Forum – an event of the World Energy Council  
DIN ENERGETICA INTERNAȚIONALĂ  
Țările cele mai pregătite pentru tranziția energiei la nivel mondial   6
The countries most ready for the global energy transitions     
DIN ACTIVITATEA CME | WEC ACTIVITY
Consiliul Mondial al Energiei a lansat   8
Ghidul pentru noile instrumente ale tranziției energetice
The World Energy Council's Toolkit Guide is released
Accelerarea tranziției energetice la nivel mondial     9
în același timp cu realizarea rezilienței dinamice
Accelerating Global Energy Transition 
Whilst Achieving Resiliance  
DIN ACTIVITATEA CNR – CME | WEC-RNC ACTIVITY
Conferința „Impactul modifi cărilor legislației naționale     11
asupra sectorului energetic“, 9 mai 2019. Sinteza evenimentului
Conference "Impact of changes to national legislation  
energy sector“, May 9th. Event Synthesis    
Conferința „Gazele naturale – resursă vitală de energie      14
pentru România“, 23 mai 2019. Sinteza evenimentului
Conference "Gas – vital resource for Romania“, 
May 23th 2019. Event Synthesis
ROMGAZ celebrează 110 ani de istorie a industriei     19
gazului natural în România
ROMGAZ celebrates 110 years history of Gas Industry in Romania
Evenimente organizate de CNR – CME sau la care CNR – CME      21
este co-organizator/partener în perioada 
septembrie – noiembrie 2019
Events organized by RNC-WEC or to which RNC-WEC 
is co-organizer/partner between September and November 2019
FEL ROMANIA
Summit-ul de Tineret pe teme de climă și energie în România, 22
Sibiu, 8 mai 2019
Climate and Energy Youth Summit, Sibiu, May 8th

SENIORII ENERGIEI
Dialog de sufl et cu dl Mircea Tarța-Arsene,      23
specialist termoenergetician (fragmente)
Dialogue with Mr. Mircea Tarța-Arsene, thermo-energetic
specialist (excerpts)
INFORMAȚII DE INTERES ECONOMIC NAȚIONAL
Conferința FOCUS București: „Infrastructura condiționează fundamental 25
investiția străină, necesară pentru dezvoltarea economică“
Focus Bucharest Conference: "Infrastructure fundamentally 
conditions foreign investment, necessary for economic development“
LEGISLAȚIE ÎN DOMENIUL ENERGIEI ȘI AL MEDIULUI
Noutăți privind gestionarea siturilor potențial contaminate   27
și contaminate
Novelties on the management of potentially contaminated 
and contaminated sites 
PERSONALITĂȚI ALE ȘTIINȚEI ȘI INGINERIEI
Leonhard Euler, unul dintre cei mai mari savanți 30
din istoria matematicii
Leonhard Euler, one of the greatest scholars 
in the history of mathematics
PREOCUPĂRI ȘI PASIUNI EXTRAPROFESIONALE
Calul și omul, fi nețe și sălbăticie 32
Horse and man, fi nesse and savage
INFO
FISA 2019 & EURADWASTE '19: European Commission Conference 34
on EURATOM Research and Training in Safety of Reactor System
Radioactive Waste Management, 4-7 June 2019
NOUTĂȚI EDITORIALE
Florin Teodor Tănăsescu, Valerius Stanciu, „Momente din istoria  37
electrotehnicii românești în anii Centenarului Marii Uniri“, 
Editura AGIR, 2018
Florin Teodor Tănăsescu, Valerius Stanciu,"Moments in the History 
of Romanian Electrotechnics during Great Union Centenary",
2019, AGIR Publishing House

„Mintea nu este un vas „Mintea nu este un vas 
care trebuie umplut, ci care trebuie umplut, ci 

un foc ce trebuie aprins“. un foc ce trebuie aprins“.  
(Plutarh)(Plutarh)

MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVII, Nr. 201, mai – iunie 2019



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVII, Nr. 201, mai – iunie 2019 3

Mijloacele de informare în masă 
din România se întrec în a prezenta, 
cu frenezie și lux de amănunte, cu 
mare plăcere și poate deloc întâm-
plător, faptul că țara noastră este 
codașa Europei și printre ultimele 
țări ale lumii, în statisticile elabora-
te pe diverse domenii de activitate! 

Aproape că nu există ramură/
activitate economică sau socială, 
începând de la industrie, agricultu-
ră, transporturi etc și terminând cu 
educație, sănătate și sport la care 
indicatorii aferenți României să nu 
fi e subliniați că se numără printre 
cei neperformanți. Desigur, din ne-
fericire, în majoritatea cazurilor, in-
formațiile de „natură negativă“ sunt 
corecte (și nu este aici locul de „dia-
gnostic“ și „tratament“ al „bolilor re-
spective“), dar ce ne facem cu cele 
de „natură pozitivă“, care cel puțin, 
din motive psihologice ar trebui să 
constituie un stimulent pentru cele-
lalte?

Căci, potrivit concepției actuale 
a „dirijorilor“ mass-media care vâ-
nează cu ostentație „rating-ul“, con-
sumatorul de informații nu servește 
decât știrile cu conținut negativ, ce-
lelalte ne mai fi ind încadrate în defi -
niția noțiunilor respective?!

Ca în orice situație, pentru dorito-
rul de adevăr există soluții. Una dintre 

acestea poate fi  apelul la publicațiile 
primare de specialitate (rapoartele 
anuale) ale societăților/companiilor. 
Un exemplu din domeniul industriei 
energiei electrice îl reprezintă „Ra-
portul anual 2018 al Societății 
Naționale Nuclearelectrica S.A“, 
document disponibil 
pe site-ul societății re-
spective.

Din acest docu-
ment ofi cial afl ăm, 
printre altele, că: 
„Unitatea 1 a înre-
gistrat un factor de 
capacitate lunar de 
97,04%, cu o medie 
anuală de 87,31% 
(fi ind oprită în re-
parație planifi cată). 
Unitatea 2 a înregis-
trat un factor de capacitate lu-
nar de 99,78%, cu o medie anuală 
de 97,43%. Activitatea de operare 
s-a derulat fără evenimente care să
aibă impact asupra securității nu-
cleare, asupra personalului propriu,
a populației sau a mediului încon-
jurător, în condiții optime de secu-
ritate nucleară. În anul respectiv,
CNE Cernavodă a fost evaluată de o
echipă de 25 de experți internațio-
nali, raportul de analiză indicând un
nivel de securitate nucleară foarte

ridicat. Rezultatele în operare ale 
CNE Cernavodă sunt, evident, sus-
ținute de calitatea excepțională a 
fasciculelor de combustibil produse 
de FCN Pitești (atestată prin rata 
de defectare extrem de scăzută) și 
de profesionalismul personalului“.

Aceste rezul-
tate, care situează 
unitățile energetice 
di n CNE Cernavodă 
în topul mondial în 
privința performan-
țelor privind secu-
ritatea nucleară, 
aduse la cunoștința 
publicului larg de 
mijloacele de in-
formare din toate 
categoriile, ar pu-
tea induce emulații 

și la alte societăți care activează în 
Sistemul Electroenergetic Național, 
și nu numai.

În condițiile difi cile prin care 
trece în prezent România, Europa și 
întreaga noastră planetă, inclusiv în 
privința impacturilor negative asu-
pra mediului înconjurător, se impu-
ne cu necesitate realizarea per-
formanței în orice domeniu. Dar, 
parafrazând un mare scriitor clasic 
român: performanță să fi e... dar 
s-o știm și noi! 

EditorialEditorial

PERFORMANȚĂ SĂ FIE... DAR S-O ȘTIM ȘI NOI!
Ing. Ovidiu Țuțuianu, consilier al CNR – CME  
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În zilele  de 11 și 12 iunie 2019, 
a avut loc, la Paris, în organizarea 
Consiliului Francez al Energiei (CFE), 
comitet național membru al Consi-
liului Mondial al Energiei, un foarte 
interesant Forum cu o tematică ex-
trem de actuală: Costurile tranzițiilor 
energetice. 

În Europa, 
tranziția ener-
getică ia forme 
diverse depen-
dente de situ-
ația și politicile 
țărilor care își 
iau angajamen-
te în acest sens, 
precum și prioritățile pe care și le 
stabilesc în legătură cu: schimbă-
rile climatice, reducerea intensității 
energetice, eliminarea combustibili-
lor fosili, dezvoltarea surselor rege-
nerabile, eliminarea centralelor nu-
cleare, aspirațiile cetățenilor pentru 
dezvoltare teritorială, „sobrietate 
energetică“, competitivitate eco-
nomică și putere de cumpărare 
ridicată etc. Toate aceste dezide-
rate sunt însă difi cil de conciliat și 
– evident – poartă cu ele costurile
specifi ce.

Abordarea chestiunii costurilor 
aferente componentelor tranziții-
lor din sectorul energetic european 
este o necesitate și o problemă 
crucială pentru evaluarea efecte-
lor atingerii țintelor propuse și dă 
magnitudine consecințelor oricărei 
accelerări a schimbărilor. Găsirea 
unor răspunsuri corecte privind 
costurile implicite ale schimbărilor 
dorite dă posibilitatea caracteriză-
rii și acceptării tranzițiilor energe-
tice și refl ectă totodată și costurile 
enorme pe care omenirea le-ar 
plăti dacă această tranziție nu ar 
avea loc. În consecință, Forumul 
s-a concentrat în particular pe trei
chestiuni majore: consumul energi-
ei în clădiri, producerea de electrici-
tate și transportul urban.

Chestiunea costurilor pe care 
trebuie să le plătească economiile 

europene pentru realizarea trans-
formărilor asumate prin țintele pro-
puse până în 2035, cu orizont 2050, 
este legată inevitabil de alta la fel 
de importantă: „cine va trebui să 
plătească aceste costuri?“, adică 
modul în care vor fi  împărțite aces-

tea și – mai 
ales – dacă 
acestea au 
fezabilitate so-
cială. În sfâr-
șit, evaluarea 
costurilor este 
legată de vite-
za schimbărilor 
climatice și – 

de aceea – este nevoie să se sta-
bilească care sunt traiectoriile cele 
mai avantajoase (de cost minim), 
respectiv care ar fi  instrumentele și 
politicile de realizare ale acestora.

Forumul a fost organizat în 6 
secțiuni, care au urmat unei adre-

sări din partea lui Jean-Bernard 
Levy, PDG al EdF și președinte al 
CNF – CME, care a scos în evidență 
provocările care stau în fața sec-
torului energetic european. Cele 6 

sesiuni au avut următoarele tema-
tici:

1. Diferitele căi ale tranziției din
energie și costurile lor.

2. Decarbonarea mixtului ener-
getic în producerea de electricitate: 
costurile suplimentare ale politicilor 
orientate pe tehnologii.

3. Efi ciența energetică în clădiri:
efi ciența economică a politicilor na-
ționale de modernizare.

4. Costuri și avantaje ale tranzi-
ției la mobilitatea urbană cu carbon 
redus.

5. Cine va plăti? Împărțirea sar-
cinii și fezabilitatea socială a diferi-
telor politici de tranziție.

6. Cum se pot reduce costurile
tranziției la energie cu carbon re-
dus.

Moderatorii și vorbitorii au fost 
din toate categoriile de specialiști 
din domeniu: de la cercetători la 
manageri de top ai utilităților ener-

getice europene. Au mai 
participat reprezentanți 
ai Comisiei Europene, ai 
CME Londra și ai comite-
telor naționale. Audito-
riul a fost majoritar fran-
cez, bine complementat 
cu specialiști din Marea 
Britanie, Germania, Bel-
gia, Suedia, Norvegia. 

Dezbaterile au fost 
foarte interesante, sco-
țând în evidență puncte 
de vedere complementa-
re, dar – uneori – chiar 
divergente, însă oricum 
utile, iar concluziile eve-
nimentului au fost mul-
tiple, dintre care evi-
dențiem următoarele: 
trebuie făcută tranziția 
deoarece lipsa de anga-
jament va costa enorm 
omenirea, mult mai mult 

decât cel al tranziției, ceea ce arată 
că decarbonarea este deosebit de 
necesară, scenariul de bază accep-
tat până în 2035 este cel existent în 
strategia Comisiei Europene, dar țin-

Politici energeticePolitici energetice

COSTURILE TRANZIȚIILOR ENERGETICE. 
AL 8-LEA FORUM EUROPEAN AL ENERGIEI, 
EVENIMENT AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI
Prof. dr. ing. Virgil Mușătescu, consilier al CNR – CME

Jean Eudes Moncomble, secretarul general al CFE
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tele din 2050 par a nu răspunde an-
gajamentelor politice luate de unele 
țări care cer măsuri mai dure și cu 
viteză mai mare (de exemplu, emisii 
zero de gaze cu efect de seră în 2050 
pentru Franța sau chiar până în 2045 
în Suedia); reducerea țintei de 2 gra-
de la 1,5 grd cu asumarea costurilor 
suplimentare; costurile totale pentru 
țările europene calculate prin diverse 
modele economice prezentate în ca-
drul Forumului au variat, dar o cifră 
de circa 2% din PIB în fi ecare an până 
în 2050 pare a fi  destul de realistă.

Din discuții s-au mai desprins 
și alte câteva lucruri interesante, 

deși ele nu au fost punctate drept 
concluzii ale forumului: este proba-
bil imposibil să se realizeze obiecti-
vele radicale impuse politic – cum 
ar fi  cele de zero emisii de carbon 
în 2050 – fără apelarea la centrale 
nucleare și la colectarea și stoca-
rea emisiilor de la marile instalații 
de ardere; chiar dacă România ple-
dează pentru o Europă cu o singu-
ră viteză, țintele diferite de emisii 
vor face ca dezvoltarea sectoare-
lor energetice să difere mult, deci 
Europa cu mai multe viteze va de-
veni o realitate, cel puțin în dome-
niul energiei, și – în sfârșit – foarte 

important este faptul că tranziția 
energetică solicită o muncă intensă 
de informare și educare a consu-
matorilor fi nali pentru acceptarea 
acestor eforturi economice, deoa-
rece toți vom fi  benefi ciarii trans-
formărilor. 

Mulți participanți și-au exprimat 
dorința de a continua aceste discuții 
și de a încerca găsirea unor soluții efi -
ciente din punct de vedere economic 
și social întrucât cei care vor suporta 
aceste costuri ale tranziției vom fi  cu 
toții, nu numai în calitate de utiliza-
tori de energie, dar și ca plătitori de 
taxe, inclusiv taxe de mediu. 

Politici energeticePolitici energetice
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Countries around the world are 
 upping the share of renewables in 
their energy mixes. The bad news is, 
they’re not doing it quickly enough 
to meet the Paris Agreement goal, 
to hold the global average temper-
ature increase to “well below” 2°C 
above preindustrial levels, and as 
close as possible to 1.5°C.

Limiting global warming de-
pends on a rapid transition from 
fossil fuels to more sustainable en-
ergy sources. Yet many countries 
continue to rely on coal-fi red power 
to meet rising demand for energy.

Achieving a stable, sustaina-
ble and aff ordable global energy 
system will require a collaborative 
and systematic approach to solving 
problems and exploiting opportuni-
ties such as the new technologies 
of the Fourth Industrial Revolution, 
according to the latest edition of 
the World Economic Forum’s Fos-
tering Eff ective Energy Transition 
report.

The report contains the Energy 
Transition Index (ETI), which com-
pares the energy sectors of 115 
countries and analyses their readi-
ness for energy transition.

It does this by benchmarking 
countries’ energy systems based on an 
“energy triangle”, comprised of energy 
security and access, economic devel-
opment and growth, environmental 
sustainability and how well they are 
set-up to succeed in the future.

Leading
the charge
There’s lit-

tle change from 
last year at the 
top of the table, 
with Western 
and Northern 
European coun-
tries continuing 
to dominate. 
Sweden retains 
fi rst spot, fol-
lowed by Swit-
zerland, Norway 
and Finland.

The report 
says despite the 
diversity of the 
top performing 
nations in their 
primary energy 
mix, systems and 

resources, they all share certain char-
acteristics, demonstrating a combina-
tion of technical advances and eff ective 
policy-making and implementation.

Countries with high ETI scores 
also performed well on their readi-
ness for energy transition, with Fin-

THE COUNTRIES MOST READY FOR THE GLOBAL 
ENERGY TRANSITION*

*) Preluare de la World Economic Forum (www.weforum.org)

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

Sweden is leading the charge.   Image: REUTERS/Fabian Bimmer

Note 1: The Energy Transition Index benchmarks countries 
on the performance of their energy system, as well as 
their readiness for transition to a secure, sustainable, 
aff ordable, and reliable energy future. ETI 2019 score on a 
scale from 0 to 100%.
Source: FosteringEff ective Energy Transition Report 2019, 
World Economic Forum
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land topping that list, followed by 
Denmark, and Austria in third.

Again, these countries have 
commonalities: stable regulatory 
frameworks, innovative business 
environments capable of attract-
ing investment and strong political 
commitment to energy transition.

By contrast, countries at the 
bottom of the ranking often lack 
eff ective regulatory frameworks 
and suff er from political instabili-
ty. Ongoing geopolitical confl icts or 

dependency on legacy fossil-fuel 
based power generation infrastruc-
ture restrict opportunities to devel-
op the conditions for energy transi-
tion, the report says. 

Fossil fuel exporters, such as 
Nigeria, Mozambique and Vene-
zuela, face major barriers to en-
ergy transition, as do countries 
with disproportionately high coal 

consumption, like South Africa and 
Mongolia.

Despite high contribution from 
the energy sector to economic devel-
opment and growth due to large fos-
sil fuel reserves, Nigeria ranks in the 
bottom 10% of countries in the re-
port, with low overall system scores 
and a lack of enabling infrastructure.

Driving change
The report highlights the scale 

of the challenge ahead. Overall the 

global energy transition has slowed 
with year-on-year increases in 
global average ETI scores at their 
lowest for fi ve years – here’s the 
breakdown:

Energy security and ac-
cess scores showed great improve-
ment, driven by gains in access to 
electricity in emerging markets, 
particularly in Asia.

Environmental sustainabili-
ty scores improved marginally, in-
dicating a general lack of substan-
tive progress.

Economic development and 
growth scores declined compared 
to the previous year, due to rising 
household electricity prices and 
commodity price volatilities.

The report outlines a seven-step 
roadmap for countries to overcome 
the barriers to energy transition. 
These include identifying infl uential 

energy sector champions, establish-
ing an operational structure to drive 
collaboration and defi ning specifi c 
milestones and action plans. 

The hope is that by encouraging na-
tions, supported by other global stake-
holders, to follow these steps, the world 
will come closer to building an energy 
system based on sustainability, security, 
aff ordability and inclusiveness.

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

Note 1: The Energy Transition Index benchmarks countries on the performance 
of their energy system, as well as their readiness for transition to a secure, 
sustainable, aff ordable, and reliable energy future. ETI 2019 score on a scale 
from 0 to 100%.
Source: FosteringEff ective Energy Transition Report 2019, World Economic Forum
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A guide to the Energy 
Transition
On April 9th 2019, the World 

Energy Council’s Toolkit Guide was 
unveiled during the PTX: unleash 
sector coupling? (Power-to-X) panel 
at the Berlin Energy Transition Dia-
logue (BETD). It is now available on 
the Council’s website for free public 
access. The Toolkit is a unique re-
source made for the global energy 
community and stakeholders to 
manage the increasingly com-
plex and changing ways that the 
world produces, consumes and 
trades energy. This guide artic-
ulates the existing Council pub-
lications and Insights as “tools”, 
with the aim of enabling users 
to achieve a step change in their 
energy transition management 
capabilities and performance.

Dynamic tools 
designed for impact
The Toolkit was developed 

collaboratively between the 
Council, its Member Commit-
tees and expert communities 
to understand and eff ectively 
intervene in managing energy 
transitions on a global, regional 
and national basis. As a tech-
nology-and resource-neutral 
whole-energy system commu-
nity, the Council promotes the 
benefi ts of multiple pathways for 
accelerating energy transitions. 

The current energy transition is 
a messy, multidimensional, multi-
scale challenge fraught with uncer-
tainty. The fi ve tools included in the 
toolkit respond to this by helping 
leaders fi nd practical workplace and 
policy solutions:

Council's annual Issues Moni-
tor surveys leadership attention to more 
than 42 issues and tracks the global, re-
gional and national emphasis on the key 
drivers of the energy transition.

One of these is the increasing 
attention to the role of innovation. 
Council's Innovation Insights 
Briefs provides timely insights 
helping leaders navigate the shifting 
landscape of innovation.

The speed and complexity of 
the transition challenge leaders to 
engage constructively with the un-
certainties ahead. Council's World 
Energy Scenarios off ers a relevant 

and enabling framework for dia-
logue and decision-making, helping 
translate new energy visions.

On the policy side, the Energy 
Trilemma framework helps identify 
opportunities for policy coherence 
and integrated policy innovation, in 
response to the challenge of achiev-
ing the fi rst managed global energy 
transition.

Finally, the Dynamic Resil-
ience framework is aimed at ena-
bling government and industry to 
better prepare for systemic risks, 

such as climate change impacts and 
extreme weather, fi nancial shocks 
and cybersecurity threats.

A responsive 
and evolving kit
The Toolkit is a responsive set of 

tools that translates the complexi-
ty of the energy ecosystem into a 
smart, bespoke approach to man-
aging the transition on the nation-
al, regional and global levels. The 
Council uses these energy transi-
tion tools individually and in com-
bination to convene energy leaders, 
future energy leaders and experts 
from across the world and along the 
energy value chain.

Any one of the tools can be used 
by leaders across the many parts 
and levels of the energy systems, 
to engage stakeholders in conver-
sation and design new collaborative 
actions in relation to the energy 
transition. National Member Com-
mittees receive even more value 
from the Toolkit’s user community 
case studies in the form of “impact 
cards”.

The Toolkit’s fl exible and reliable 
framework enables diff erent levels 
of user integration and interactivi-
ty. All fi ve tools have been refi ned 
to be used individually or together 
in synergy to accommodate diff er-
ent needs. The Toolkit provides an 
ever-evolving platform through uti-
lisation and feedback, user dialogue 
and collaboration. Helping coun-
tries, companies and innovators to 
navigate the global context of the 
energy transition, the Toolkit lays 
the foundation for the international 
community to take the next steps 
towards global energy prosperity.

The Energy Transition Toolkit 
User Guide is available at this link: 
https://www.worldenergy.org/
publicati ons/2019/energy-transi-
tion-toolkit-user-guide/. 

The World Energy Council’s Toolkit brings together its online tools, insight briefs and interactive 
experiences in an easy to use guide. It provides a platform for fl exible cooperation and experimentation 
essential for managing a timely, global transition to reliable, aff ordable and sustainable energy.

Din activitatea CMEDin activitatea CME

*) Preluare din www.worldenergy.org

THE WORLD ENERGY COUNCIL’S TOOLKIT GUIDE 
IS RELEASED*
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Enabling Resilience 
in Energy Transition
A recent gathering of over 70 

energy leaders, focussed on the 
urgent need for, as well as chal-
lenges and opportunities of, ena-
bling dynamic resilience as part of 
successful global energy transition 

(The World Energy Council con-
vened over 70 energy leaders on 
the 15th May 2019 at the offi  ces of 
Marsh & McLennan Companies in 
Tower Hill, London). The conversa-
tions highlighted that dynamic resil-
ience involves more than better risk 
management of individual assets 
– and building agile and adaptable
capabilities, benefi ts from rehears-
ing actions together using new and
diff erent energy futures.

The meeting revealed consid-
erable interest but a lack of shared 
understanding about what energy 
system resilience means in practice, 
who is responsible and how it can 
be enhanced.

The search for resilience 
in a context of faster paced, 
fragmented and disruptive 
energy transition
Energy systems transformation 

is underway – a new era of clean en-
ergy abundance is emerging to en-
able a next era of inclusive growth 
and sustainable prosperity. But it’s a 
bumpy ride.

The renewables revolution 
means we are relying more than 

ever before on weather for energy. 
Digitisation is impacting across the 
energy value chain, enabling smart-
er energy systems and large effi  -
ciency gains. In combination, these 
new developments off er opportuni-
ties for new types of energy system 
(e.g. decentralised and decarbon-

ised power systems), which can 
support new energy services e.g. 
electrifi ed mobility, new users e.g., 
sharing economy, and new types of 
economic development e.g. circular 
economy.

But these developments also 
bring new challenges and the wid-
er context of energy transition is 
also changing. Energy systems – a 
more complex and integrated whole 
– need to have built in agility and
fl exibility to adapt their performance
to achieve diff erent goals (e.g. new
livelihoods, smog free cities, mobili-
ty services) under new and diff erent
future conditions.

Which challenges to energy 
system resilience are 
getting most attention?
Geopolitical instability was 

the top shared concern amongst 
those attending the event. Discus-
sions refl ected on the strains on 
global cooperation and the emerg-
ing geopolitics of data and rare 
earths, in addition to the geopolitics 
of oil, gas and climate change.

The increasing frequency sever-
ity of impacts of extreme weather 

events and natural hazards were 
considered to present the second 
greatest test of the resilience of en-
ergy systems, followed by the im-
pacts of climate change. Cyber 
security – although important to 
some, was of less importance to 
many.

Where should the global 
energy community focus 
more of its attention?
The biggest opportunity, accord-

ing to attendees, is in sharing best 
practice  and developing industry 
standards for resilience. Better 
forecasting and data tools were 
also seen as important.

Also seen as important is the 
need for diversifi cation of as-
sets and the need for better under-
standing of innovative insurance 
mechanisms for managing im-
pacts of climate change.

Insights on Dynamic 
Resilience
The defi nition of ‘energy system 

resilience’ varies country-to-coun-
try, with varying levels of risk ap-
petite and impact tolerance. 
For example, the implications and 
impact of frequent or prolonged 
blackouts (for whatever reason) are 
strikingly diff erent in Venezuela and 
the UK.

What is common, however, is 
appreciation that energy system 
resilience is a dynamic capability 

Din activitatea CMEDin activitatea CME

ACCELERATING GLOBAL ENERGY TRANSITION 
WHILST ACHIEVING RESILIENCE*

*) Preluare din www.worldenergy.org
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at the level of the system which re-
quires both:

The rise in distributed and local-
ised power is an enabler and a barrier 
to whole system resilience. Distributed 
generation can increase availability 

and redundancy, but also put pressure 
on centralised grid networks to back-
up intermittent supply.

Geo-political and regulatory 
risks and increasing complexity due 
to digitalisation and changing social 
behaviours were discussed stressing 
the importance of regulation to in-
stigate and implement best practice 
and ensure fair market access to a 
diverse set of energy sources – both 
for investors and customers.

Using the Transition Toolkit 
to explore resilience
New insights on energy system 

resilience can be developed by us-
ing the Council’s Insights Toolkit, 
which includes fi ve tools and intro-
duces a new Dynamic Resilience 
Framework.

Each tool can be used to devel-
op new insights about resilience e.g. 

the World Issues Monitor can be 
used to explore connected challeng-
es and the Energy Policy Trilemma 
Index can be used to exchange pol-
icy learning. Used in combination, 
the tools can deliver even deeper 

insights e.g. combining 
World Energy Scenarios 
with Energy Trilemma In-
dex to inform new policy 
pathways.

Key learnings from our 
expert panel

The event conclud-
ed with a panel discus-
sion, moderated by Angela 

Wilkinson, Senior Director of Sce-
narios and Business Insights at the 
Council. Participants included An-
drew George (Chairman of Energy 
and Power, Marsh), 
Juerg Trueb (Manag-
ing Director, Swiss 
RE) and Ian Gardner 
(Global Energy Leader, 
ARUP). The workshop 
refl ected on questions 
about willingness to 
pay for resilience and 
who is responsible for 
resilience in energy 
systems transition. 
The panel welcomed 
the Council’s prag-
matic Framework and 
its eff orts to promote 
best practice learning using ex-
treme weather cases and cyber se-
curity crisis simulation.

Discussions touched on the 
need for the private sector to share 
learnings, rather than build walls 
and protect IP and touched on the 
dichotomy of islanded or distribut-
ed energy systems and their rela-
tive resilience. Suggestions for fur-
ther improvement of the Dynamic 
Resilience Framework are to in-
clude systems integration and in-
terdependency.

The panel concluded that dy-
namic resilience is tangible and ob-
tainable, and hoped stakeholders 
could see it as a high-level priority 
for action.

The Council and its community 
are in a unique position to convene 
across geographies and sectors, 
mobilising whole systems thinkers, 

leveraging the energy of future en-
ergy leaders, and learning from the 
experience of incumbents. 

Din activitatea CMEDin activitatea CME
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În data de 9 mai 2019, la Biblio-
teca Centrală a Universității Politehni-
ca din București a avut loc conferința 
„Impactul modifi cărilor legislative na-
ționale asupra sectorului energetic“, 
organizată de CNR – CME împreună 
cu Transelectrica SA  și Universitatea 
Politehnica din București.

Lucrările conferinței au fost mo-
derate de Niculae Havrileț, consilier 
al Ministrului Energiei și Alexandru 
Pătruți, consilier CNR – CME.

Tematica acestui eveniment 
a fost determinată de adoptarea 
în 2018 a două propuneri legis-
lative (Legea nr. 256/2018 și 
OUG 114/2018) care au afectat 
puternic stabilitatea și predictibi-
litatea fi scală a mediului de afa-
ceri din România. Dacă Legea nr. 
256/2018 afectează în mod direct 
doar titularii de acorduri petrolie-
re în perimetrele off shore din Ma-
rea Neagră, OUG nr. 114/2018, 
prin instituirea taxei pe cifra de 
afaceri și plafonarea prețului ga-
zelor și energiei electrice în peri-
oada 1 aprilie 2019-28 februarie 
2022, afectează toate companiile 
din sectorul energetic.

În deschiderea lucrărilor con-
ferinței, domnul deputat Iulian 
Iancu, președintele CNR – CME, a 
prezentat actualul context ener-
getic internațional și european, 
particularitățile sistemului energe-
tic național, precum și posibilități-
le de adaptare a acestuia la etapa 
de tranziție către energii „curate“. 
Domnul Iulian Iancu a menționat, 
de asemenea, legile speciale care 
guvernează sectorul energetic, pre-
cum și proiectele legislative afl ate în 
diverse etape de legiferare în Parla-
mentul României.

Domnul Doru Vișan, secretar de 
stat în Ministerul Energiei, a prezen-
tat motivele pentru care, pe o peri-
oadă determinată, a fost necesară 
reglementarea prin OUG 114/2018 
a prețului pentru gazele naturale la 
producători și pentru energia elec-

trică pentru consumatorii casnici, 
difi cultățile majore cu care se con-
fruntă producătorii de energie elec-
trică pe bază de cărbune, precum și 
difi cultățile întâmpinate de Ministe-
rul Energiei în pregătirea noului pro-
gram de iarnă (2019 – 2020).

În continuare, domnul Constan-
tin Saragea, membru al Directoratu-
lui CNTEE Transelectrica, a subliniat 
importanța existenței unui cadru 

legislativ coerent și predictibil și a 
unei legi strategice care să favori-
zeze investițiile. Referitor la impac-
tul OUG 114/2018 asupra activității 
Companiei Naționale de Transport 
al Energiei Electrice Transelectrica
S.A., domnia sa a facut mențiunea
că acesta nu este semnifi cativ, iar
costurile suplimentare introduse de
OUG 114/2018 vor fi  transferate că-
tre consumatorul fi nal, acestea fi ind
recunoscute de A.N.R.E.

Doamna Saniya Melenicenco, 
președintele Asociației Române a 
Companiilor de Explorare și Produc-
ție Petrolieră (ROPEPCA), a mențio-
nat situația gravă în care se afl ă în-
tregul sector petrolier din România 

ca urmare a aplicării prevederilor 
Legii nr. 73/2018, a Legii 167/2018, 
a OUG 114/2018, precum și a Ordi-
nului 32/2018 emis de Agenția Nați-
onală pentru Resurse Minerale.

Așteptările companiilor petro-
liere sunt legate de modernizarea 
Legii Petrolului, lansarea rundei 11 
de concesionare a noi perimetere 
petroliere și de o legislație simplă, 
clară și corectă fără de care proiec-

tele în sectorul petrolier devin nea-
tractive, 14 companii părăsind deja 
România în perioada 2014 – 2019.

Domnul Cosmin Ghiță, director 
general al Societății Naționale Nucle-
arelectrica S.A., s-a referit în expu-
nerea sa la aprovizionarea compani-
ei cu piese, materii prime și servicii 
din cauza confl ictului major între 
Legea achizițiilor publice și siguranța 
exploatării centralei nucleare. Nucle-
arelectrica S.A. are în program trei 
investiții majore (detritizarea apei 
tehnologice, retehnologizarea reac-
torului 1 și proiectul unităților 3 și 
4), primele două fi ind fi nanțate din 
surse proprii, iar proiectul unităților 
3 și 4 în parteneriat public–privat.

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

CONFERINȚA „IMPACTUL MODIFICĂRILOR 
LEGISLATIVE NAȚIONALE ASUPRA SECTORULUI 
ENERGETIC“. SINTEZA EVENIMENTULUI
Alexandru Pătruți, consilier al CNR – CME
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Directorul adjunct Strate-
gie-Dezvoltare al Complexului Ener-
getic Oltenia, domnul Sorin Alecu, a 
prezentat situația fi nanciară difi cilă 
în care se afl ă societa-
tea din cauza îndeosebi 
a creșterii prețului cer-
tifi catelor verzi, care 
a ajuns să reprezinte 
42% din cifra de afa-
ceri a companiei, deși 
investițiile de mediu 
au depășit 1,18 miliar-
de euro în ultimii ani. 
Reducerea de la 2% 
la 0,1% a contribuției 
anuale percepută de 
la titularii licențelor de 
exploatare comercială 
a capacităților de pro-
ducere a energiei elec-
trice pe bază de cărbu-
ne, precum și a celor 
de producere a energi-
ei electrice și termice în cogenerare 
este necesară, dar nu este sufi cientă 
pentru a îmbunătăți situația fi nanci-
ară a companiei.

Domnul Mihai Darie, directo-
rul executiv fi nanciar al Societății 
Energetice Electrica S.A., a subliniat 
necesitatea predictibilității cadru-
lui legislativ și fi nanciar, precum și 

a consultării tuturor părților inte-
resate în procesul legislativ. OUG 
114/2018 are și un impact benefi c 
asupra companiei prin posibilitatea 

recuperării costurilor furnizorilor 
de ultimă instanță pentru perioada 
2017 – 2018, precum și prin crește-
rea de la 5,6% la 6,9% a profi tului 
reglementat.

În ultimele două expuneri, dom-
nii Laurențiu Pachiu și Daniel Vlăs-
ceanu, Managing Partner și fondator 
Pachiu & Asociații, respectiv Partner 

Vlăsceanu, Ene și Asociații, au sub-
liniat că OUG 114/2018 a fost emisă 
prin nerespectarea prevederilor Le-
gii 24/2000 privind normele de teh-

nică legislativă pen-
tru elaborarea actelor 
normative, în absența 
unui studiu de impact, 
a consultării publice și 
fără o justifi care clară 
a urgenței, iar adop-
tarea OUG 114/2018 
nu a ameliorat sărăcia 
energetică, ci a condus 
la creșterea importuri-
lor de gaze naturale.

Concluzia unanimă 
a dezbaterilor a fost 
că, având în vedere 
valoarea investițiilor, 
durata mare de imple-
mentare a proiectelor 
și de recuperare a in-
vestițiilor în sectorul 

energetic, este necesară o stabi-
litate sau măcar predictibilitate a 
legislației primare și a cadrului de 
reglementare în sectorul energetic, 
iar adoptarea unor acte normative 
fără o fundamentare solidă susținu-
tă de studii de impact și de dezba-
teri publice afectează grav sectorul 
energetic. 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

De la stânga la dreapta: Laurențiu Pachiu, Adrian Șuța, 
Sorin Alecu, Cosmin Ghiță, Mihai Darie, Saniya Melnicenco, Daniel Vlăsceanu
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Conferința a fost organizată de 
către CNR – CME și OMV Petrom, în 
parteneriat cu Universitatea Petrol – 
Gaze (UPG) Ploiești și Romgaz Me-
diaș.

Obiectivul principal al conferinței 
a fost acela de a face o analiză prin-
cipială și de fond a stadiului actual al 
industriei de gaze naturale din Ro-
mânia, precum și al perspectivelor 
acesteia pe termen scurt, mediu și 
lung, în context local, regional, eu-
ropean și chiar global.

Ca urmare, în ca-
drul conferinței au fost 
abordate o serie de 
probleme, extrem de 
importante și actuale, 
privind producția cu-
rentă de gaze naturale 
din România, precum și 
perspectivele acesteia, 
din zăcăminte conven-
ționale și neconvențio-
nale „onshore“ și „off s-
hore“; consumul intern, 
de toate categoriile, 
actual și în viitor până 
în anii 2050 – 2060; as-
pecte privind înmaga-
zinarea, transportul și 
distribuția gazelor naturale, în țară 
și la nivel regional, zonal și euro-
pean; aspecte de mediu, legislative, 
de reglementare, economico–inves-
tiționale și de piață etc.

Lucrările conferinței s-au desfă-
șurat în cadrul a două sesiuni, re-
spectiv o sesiune de deschidere și o 
sesiune de prezentări propriu-zise, 
urmate de întrebări, discuții, comen-
tarii și concluzii.

În cadrul sesiunii de deschidere, 
moderată de dl. Niculae Napoleon 
ANTONESCU, rector onorifi c al UPG 
Ploiești și președintele Consiliului Ști-
ințifi c al CNR – CME, au luat cuvân-
tul dna Christina VERCHERE, CEO 
OMV Petrom, dl. Iulian IANCU, 
deputat și președintele CNR – CME, 
și dl. Sorin GAL, directorul general 
al Agenției Naționale pentru Resur-
se Minerale (ANRM).

Domnul Niculae Napoleon 
ANTONESCU a făcut o scurtă in-
troducere, arătând că gazele natu-
rale au fost, sunt și, cu siguranță, 
vor fi  încă mulți ani, una dintre cele 
mai importante resurse naturale, în 
balanța energetică mondială, deci 
și din țara noastră, cu o pondere 
de peste 35 – 40%. După cum se 
știe, în România, gazele naturale se 
exploatează și se utilizează, casnic 
și industrial, de peste 110 ani, țara 

noastră fi ind mult timp unul dintre 
cei mai mari producători din Europa 
și din lume. De asemenea, România 
a realizat numeroase premiere euro-
pene și mondiale în acest domeniu. 
Producția maximă de gaze natura-
le din România s-a realizat în anul 
1986, respectiv peste 35 mld. m.c., 
după care a scăzut continuu, ajun-
gând în 2016 la 11,4 mld. m.c., nivel 
la care practic s-a stabilizat. În același 
timp, deși consumul casnic și colectiv 
a crescut substanțial, cantitatea to-
tală de gaze naturale consumată în 
România a scăzut dramatic, din ca-
uza dezindustrializării masive a țării, 
fapt extrem de grav și cu consecințe 
foarte dăunătoare asupra economiei 
naționale și nu numai. În acest con-
text, pentru a asigura necesarul in-
tern de gaze naturale din zăcăminte 
proprii, la nivelul actual și în creștere 

în perspectivă, trebuie valorifi cate 
optim atât zăcămintele convenționa-
le și neconvenționale, vechi (mature 
și cu debite în scădere), cât și cele 
nou descoperite, onshore și off shore, 
pentru care trebuie asigurate condiții 
corespunzătoare, din toate punctele 
de vedere (legislativ, instituțional, 
economic, tehnic s.a.).

Doamna Christina VERCHERE
a făcut o scurtă analiză a rezultatelor 
societății, operațională și fi nanciară, la 

nivelul anului 2018, 
menționând o cifră de 
afaceri (vânzări) de 
peste 22 mld. lei cu 
profi t net de 4 mld. 
lei și investiții de cca. 
4 mld. lei. La aceste 
rezultate, superioare 
perioadei anterioare, 
o infl uență favorabi-
lă au avut prețurile
și cotațiile pe piață
a produselor petro-
liere, inclusiv gazele
naturale, la care s-au
adăugat prestațiile
manageriale și ope-
raționale pentru op-
timizarea/reducerea

continuă a costurilor companiei OMV 
Petrom. Ca și alte societăți din do-
meniu, în anul 2018, s-a confruntat 
cu un mediu fi scal și de reglementa-
re oscilant și cu impact negativ, așa 
cum sunt OUG 114 și Legea off shore. 
Pentru anul în curs și viitorul apropi-
at, CEO OMV Petrom a stabilit țintele 
strategice ale societății, prin menține-
rea unui declin în jur de 5% la extrac-
ția de hidrocarburi, rata de rafi nare 
rămânând la cote ridicate, în jur de 
90% și ușoare creșteri la livrarea de 
produse fi nite. De asemenea, pentru 
anul 2019 se prevăd creșteri de 24% 
pentru livrările de gaze, respectiv de 
5% pentru energie electrică. În în-
cheiere, doamna Christina Verchere 
a relevat ținta majoră de succes pe 
termen lung, prin generarea de valori 
sustenabile pe parcursul întregului 
fl ux de activitate.

CONFERINȚA „GAZELE NATURALE – RESURSĂ 
VITALĂ DE ENERGIE PENTRU ROMÂNIA“. 
SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu, consilier al CNR – CME

De la stânga la dreapta: Christina VERCHERE, 
Iulian IANCU și Niculae Napoleon ANTONESCU

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

Domnul Iulian IANCU a făcut 
o amplă analiză privind producerea
de energie, la nivel local, regional,
european și mondial, din diverse
surse și anume combustibili fosili
(cărbune, petrol și gaze naturale),
regenerabili (hidro, eolian, solar și
bio), nuclear ș.a. De asemenea, a
arătat și impactul pe care aceștia
îl au asupra mediului din punct de
vedere al poluării, respectiv al cli-
mei/încălzirii globale. În continuare
a arătat că, deși s-au obținut unele
succese, trebuie depuse mari efor-
turi și luarea unor măsuri legislative

drastice, la nivel local și global, pen-
tru reducerea și, în fi nal, eliminarea 
unor combustibili fosili (cărbune și 
petrol) și pe termen mai lung și a 
gazelor naturale, care vor înlocui 
primele categorii pentru că sunt mai 
puțin poluante și au un randament 
energetic mai bun. De asemenea, a 
abordat o serie de aspecte legislative 
și de reglementare atât la nivel nați-
onal și internațional din acest dome-
niu, cât și unele probleme specifi ce 
industriei românești în ansamblul ei, 
precum și pentru cea energetică. 

Domnul Sorin GAL a pre-
zentat unele aspecte impor-
tante și actuale, privind politi-
ca globală a ANRM, cu referiri 
speciale legate de explorarea 
și exploatarea hidrocarburilor 
(petrol și gaze) din perimetrul 
onshore și off shore. Dânsul a 
menționat preocuparea ANRM 
pentru ca, împreună cu facto-
rii de decizie la nivel național, 
să stabilească un cadru legis-
lativ și economico–instituțional 
corespunzător/favorabil atât 
pentru societățile/companiile 
implicate în acest domeniu, in-
clusiv al gazelor naturale, cât și 

pentru țara noastră. De asemenea, 
a abordat și unele probleme legis-
lative, de reglementare, economi-
ce, operaționale, de piață ș.a. 
privind explorarea, exploatarea, 
prelucrarea, distribuția, consu-
mul ș.a. în ceea ce privește re-
sursele minerale în ansamblu și 
hidrocarburile (țițeiul și gazele) 
în particular.

În cadrul sesiunii de pre-
zentări, moderată de domnul 
Daniel APOSTOL, directorul 
Departamentului Relații Exter-
ne în cadrul Federației Patronale 
Petrol și Gaze (FPPG), au fost 
prezentate 6 lucrări, care vor fi  
expuse în continuare.

Domnul Daniel Apostol a 
făcut o scurtă introducere privind 
problemele abordate în cadrul se-
siunii, din punctul de vedere al 
consumatorilor casnici, colectivi și 
industriali.  De asemenea, a făcut 
unele precizări importante legate 
de gazele naturale la nivel națio-
nal, dar și la nivel regional și zonal, 
în general și în mod special, sub-
liniind cooperarea și interconecta-
rea sistemelor diferitelor țări.

Domnul Radu DUDĂU, direc-
torul Grupului de Politici Energetice, 
a prezentat o intervenție referitoa-
re la “Rolul gazelor naturale – noi 
oportunități în viitor”. În cadrul in-
tervenției sale, acesta a făcut o 
prezentare competentă a impor-
tanței producerii și utilizării gazelor 
naturale, provenite din zăcăminte 
convenționale și neconvenționale, 
respectiv a biogazului produs din bi-
omasă. De asemenea, a arătat că 
gazele naturale constituie, pe plan 
local și la nivel global, principala re-
sursă energetică primară, precum și 

pentru numeroase ramuri industria-
le (transporturi, îngrășăminte, chi-
mie, petrochimie, metalurgie, con-

structoare de mașini ș.a.), respectiv 
pentru consumul casnic și colectiv. 
În continuare a prezentat un grafi c 
privind înlocuirea combustibililor fo-
sili (cărbune și produse petroliere) 
cu gaze naturale, biogaz și, în vii-
torul apropiat, cu hidrogen provenit 
din zăcăminte naturale sau din gaz 
metan, apă și biomasă (H2 verde). 
În fi nal, a făcut o scurtă prezentare 
a sistemului național pentru trans-
portul gazelor naturale, inclusiv 
interconectarea la nivel național și 
european.

Domnul Lazăr AVRAM, directo-
rul Departamentului Inginerie de Pe-
trol și Gaze din cadrul UPG Ploiești, 
și domnișoara Diana LUPU, Servi-
ciul Simulare, Reabilitare Poducție, 
SNGN Romgaz SA Mediaș, au pre-
zentat lucrarea „Potențialul energe-
tic al zăcămintelor de gaze naturale 
din bazinul Transilvaniei – situația 
actuală și de perspectivă“. La în-
ceput, autorii au arătat că Bazinul 
Transilvaniei este unitatea geologică 

cu cele mai mari și numeroa-
se zăcăminte de gaze natura-
le din România, fi ind singurul 
bazin de sedimente din țara 
noastră și printre puținele 
din lume cu acumulări de 
gaze naturale aproape pure 
(peste 98% gaz metan). 
Cele mai multe zăcăminte 
situate în trei câmpuri (nor-
dic, central și sudic) au fost 
descoperite și introduse în 
exploatare înainte de anii 
1980 – 1985, atingând pro-
ducții foarte mari, după care 
a urmat declinul acestora, în 
special după anul 1988. În 

Iulian IANCU

Sorin GAL

Radu DUDĂU
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continuare, au prezentat un scurt, 
dar edifi cator istoric al lucrărilor de 
explorare, valorifi care și producție 
din acest bazin, arătând că, actual-
mente, acestea sunt considerate ză-
căminte mature care trebuie tratate 
și exploatate în condiții mai speci-
ale, ținând seama de stadiul ener-
getic actual al acestora (factorul de 
recuperare a rezervelor care variază 
între 40 și 86%). În ceea ce priveș-
te perspectiva valorifi cării optime a 
zăcămintelor din acest bazin, autorii 
au arătat că, pe lângă continuarea 
lucrărilor de exploatare cu metode 
moderne, pentru descoperirea de 
noi zăcăminte, trebuie aplicate in-
tens tehnologii performante pentru 
stimularea zăcămintelor mature, în 
vederea creșterii factorului fi nal de 
recuperare a gazelor.

Domnul Constantin CĂPRARU, 
consilier al CNR – CME, a prezentat 
lucrarea „O scurtă privire în panora-
micul gazeifer al subsolului din Ro-
mânia“, aducând în atenție un su-
biect de bază în ansamblul arhitecto-
nic legat de resursele energetice ale 
României. Lucrarea face o evaluare 
de fond, la nivel național, a poten-
țialului petroligen, descoperite și re-
descoperite, ca previziuni de antici-
pare pe termen mediu-lung. Autorul 

a prezentat mozaicul geologic, harta 
geomorfologică, harta zăcăminte-
lor de petrol și gaze și suprafața de 
sedimentar din România, precum și 
din mediile de formare și depune-
re, factorii caracteristici în sistemul 
diagenetic al gazelor, compușii pri-
mari ai hidocarburilor, evoluțiile de 
catageneză, calculul potențialului 
petroligen în areale cu roci sursă 
determinate, clasifi carea SPI ș.a. În 
continuare, a prezentat unele date 
relevante privind zăcămintele con-

venționale și neconvenționale de 
gaze naturale, clasifi carea resurse-
lor în diverse sisteme convenționale 
și neconvenționale, rezervele și ti-
purile de zăcăminte neconvenționa-
le de gaze ș.a. În fi nal, a arătat că 
lucrarea se înscrie în coordonatele 
multidimensionale de sistem și a 
adăugat că, la edifi ciul arhitectural 
3D al bazinelor petroligene, s-au 
adăugat tipurile geologice cu peste 
350 milioane de ani, evoluția facto-
rilor fi zici ai ambientului de formare, 
migrare, acumulare a hidrocarburi-
lor, cu trimiteri spre gazele naturale.

Domnul Daniel VLĂSCEANU, 
partener la fi rma Vlăsceanu, Ene și 
Partenerii, a avut o prezentare 
privind „Ultimele amendamente 
legislative și impactul lor pentru 
industria de petrol și gaze“, por-
nind de la OUG nr. 114, relevan-
tă pentru acest sector, pentru că 
reglementează costul gazelor, 
prioritatea consumului casnic și 
o taxă de 2% pentru orice acti-
vitate licențiată de Agenția Nați-
onală de Reglementare în dome-
niul Energiei (ANRE). În conti-
nuare, a prezentat amendamen-
tele aduse prin OUG nr. 19/2019,
respectiv prețul gazelor pentru con-
sumul casnic, pentru centralele ter-

mice și de cogenerare 
destinate consumului 
casnic. În continua-
re, a prezentat câ-
teva aspecte privind 
legislația secundară 
din industria gazelor 
naturale, respectiv 
Ordinele ANRE 18, 35 
și 47 din 2019, pre-
cum și Decizia 762/ 
22.04.2019. De ase-
menea, a prezentat, 
comentat și interpre-
tat și alte aspecte le-
gislative din acest do-

meniu, precum și unele date privind 
creșterea costului hidrocarburilor. 
În fi nal, a făcut unele comentarii și 
precizări despre organizarea unor 
noi licitații, arătând că România tre-
buie să capitalizeze condițiile favo-
rabile de care dispune și să asigure 
garanții credibile pentru investitori.

Domnișoara Natalia TIMOFTE a 
prezentat o lucrare realizată împreu-
nă cu dl. Ilie Timofte, ambii din Rep. 
Moldova, lucrare intitulată „Gazele 
naturale – resursă vitală de energie 

pentru Republica Moldova: recon-
fi gurarea națională și regională a 
surselor și rutelor de aproviziona-
re“, lucrare complexă, amplă și bine 
documentată din toate punctele 
de vedere. La început a prezentat 
unele aspecte principale privind re-
levanța și actualitatea subiectului, 
respectiv interdependența evoluției 
piețelor naționale, regionale și eu-
ropene, eventuala încetare a tran-
zitului de gaze din Rusia prin Ucrai-
na și dezvolatrea hub-ului de gaze 
Balcanic. De asemenea, a prezentat 
unele date la zi legate de evoluția 
consumului de gaze, precum și pre-
viziunile consumului în viitor, prin-

cipalii producători de gaze la nivel 
național și european, din zăcăminte 
convenționale și neconvenționale, 
dar și prognoza producției de gaze 
până în anul 2040. În fi nal a abordat 
unele probleme importante privind 
conductele de transport majore din 
SNT, sursele și rutele de aprovizio-
nare cu gaze naturale post 2019 – 
fără tranzit prin Ucraina, proiectele 
de transport și interconectări afl ate 
în diverse stadii de realizare, pre-
cum și evoluția prețurilor angro și 
medii estimative pentru gazele na-
turale.

Doamna Argentina TĂTARU, 
directorul Sucursalei Mediaș a Rom-
gaz, a prezentat lucrarea „Aspecte 
privind activitatea explorare – pro-
ducție a SNGN Romgaz SA Mediaș“, 
arătând că societatea este un ju-
cător activ, profi tabil și competitiv 
pe piața gazelor naturale cu o cotă 
de 43,98% a livrărilor în consumul 
total al României. Societatea are 
următoarele obiective strategice: 
creșterea portofoliului de resurse și 
rezerve prin noi descoperiri și creș-
terea factorului de recuperare din 
resursele existente; menținerea de-
clinului natural al producției de gaze 
sub 1,5%/an; optimizarea, dezvol-

Constantin
CĂPRARU

Daniel VLĂSCEANU

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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tarea și diversifi carea activității de 
înmagazinare subterană; extinde-
rea activității societății la nivel re-
gional, prin identifi carea unor noi 
oportunități de afaceri ș.a. Autoa-
rea a arătat că în ultima perioadă, 
Romgaz a reușit să atenueze major 
declinul de producție, respectiv de 
la 7% sub 2,5%, 
prin introducerea în 
exploatare a unor 
noi zăcăminte și 
reabilitarea celor 
vechi. Societatea 
a avut și are pro-
iecte de explorare 
foarte importante, 
atât onshore, cât 
și off shore, care au 
dus la o rată de în-
locuire a rezervelor 
la un nivel maxim 
de 323% în anul 
2012. În continua-
re, autoarea a prezentat o serie de 
date importante privind producția 
de gaze naturale și perspectivele 
acesteia, prin introducerea în ex-
ploatare a unor noi zăcăminte și 
reabilitarea celor mature. În fi nal, 
a prezentat principalele operații în 
creșterea producției de gaze, pre-
cum și două studii de caz privind re-
abilitarea zăcămintelor mature de la 
Nadeș Brad Seleuș și Filitelnic. Prin 
aceste abordări multiple, Romgaz
își propune consolidarea poziției pe 

piața gazelor naturale în condițiile 
creșterii cererii în acest domeniu.

În fi nal au avut loc o serie de co-
mentarii, discuții, întrebări şi apreci-
eri privind lucrările expuse, din care 
a rezultat valoarea și oportunitatea 
evenimentului în ansamblul său, 
dar și prin intervențiile vorbitorilor, 

respectiv autorilor lucrărilor prezen-
tate, precum și ale participanților la 
această conferință.

În încheiere, domnul Daniel 
Apostol, moderatorul sesiunii de 
prezentări, a apreciat că această 
conferință a fost binevenită din 
toate punctele de vedere, reușind 
să abordeze, cu professionalism și 
competență, probleme importante 
și actuale din domeniul industri-
ei gazelor naturale, probleme care 
trebuie să stea în atenția tuturor 

factorilor implicați, respectiv orga-
ne legislative, administrative și de 
reglementare, societăți cu activități 
în acest domeniu, piaţa de gaze şi 
consumatori.

Principalele concluzii rezultate în 
cadrul conferinței au fost următoa-
rele;

– Gazele naturale, au fost, sunt 
și vor continua să fi e încă mulți ani 
una din principalele resurse natura-
le de energie pentru întreaga ome-
nire, în general, precum și pentru 
țara noastră;

– Gazele naturale vor înlocui 
ceilalți combustibili fosili (cărbune-
le și petrolul), fi ind mai efi ciente și 
mai puțin poluante;

– România este una dintre pu-
ținele țări europene cu o producție 
semnifi cativă de gaze naturale, pu-
tând practic să asigure consumul 
intern, casnic și industrial, din re-
surse interne, acum și în viitor (pe 
termen mediu și chiar lung;

– Pentru valorifi carea mai efi ci-
entă, din toate punctele de vedere, 
a vechilor și noilor zăcăminte de 
gaze naturale, pe lângă utilizarea 
celor mai noi tehnologii de explora-
re, exploatare, transport și utilizare, 
trebuie asigurate și condiții econo-
mice, investiționale, juridice, de 
reglementare, de piață ți utilizare, 
optime și stimulative, atât pentru 
interesele țării cât și pentru investi-
tori și operatori. 

Argentina TĂTARU
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SEPTEMBRIE 2019
Uniunea Energetică I tehnologii noi I I automatizare I nuclear

Data: 5-6 septembrie 2019 

Loc desfășurare: 
ISPE, Amfiteatrul Acad. Martin 
Bercovici       

SISTEME DE ENERGIE SI IMPACTUL ECONOMIC AL 
PENETRARII NOILOR TEHNOLOGII IN CONTEXTUL UNIUNII 
ENERGETICE. SITUAŢIA LA ZI A DOMENIULUI NUCLEAR 
Organizatori: IAEE*, CNR-CME și AREE** 

Motivație:  
Uniunea energetică a UE presupune, pe lângă reducerea de emisii, asigurarea 
securităţii alimentării cu energie, precum şi intensificarea acţiunilor de 
cercetare/inovare, pentru a face posibilă penetrarea rapidă a noilor tehnologii 
energetice, atât în domeniul generării cât şi în distribuţie. Elemente de stocare de 
energie, generare bazată pe hidrogen, reţele inteligente locale, securitate 
cibernetică etc. sunt din ce în ce mai mult parte din peisajul sistemelor energetice 
ale viitorului. De asemenea, tehnologiile nucleare de centrale cu putere instalată 
mare, precum şi reactorii mici modulari, contribuie la reducerea emisiilor de CO2, 
precum şi la asigurarea securităţii energetice. Este deci momentul să se facă o 
trecere în revistă a impactului economic al penetrării acestor tehnologii. 

Obiectiv:  
În contextul colaborării cu Asociaţia Internaţionala de Energie şi Economie, CNR-
CME urmăreşte aducerea în prim plan a noilor tehnologii energetice, precum şi 
discutarea impactului economic, inclusiv educaţional, al penetrării acestora în 
sistemul nostru energetic, corelat cu situaţia lor internaţională. În vederea susţinerii 
calităţii deciziilor în domeniu, se va discuta şi posibilitatea creării unei platforme de 
modelare a scenariilor energetice, bazată pe experienta CME-Londra precum şi a 
IAEA-Viena. Concluziile importante ale conferinţei vor fi diseminate în mediile de 
decizie şi operare din sistemul energetic. 

Subiecte de interes: 
Ca tehnologii aflate în cercetare în ţară menţionam celulele de combustibil, reactorul 
nuclear mic modular ALFRED, reţele inteligente locale, precum şi exploatarea optimală 
a reţelelor de distribuţie şi a centralelor hidroelectrice, precum şi introducerea de 
instrumente de tranzacţionare avansate în piaţa de energie. 

*IAEE - Asociaţia Internaţională de Energie şi Economie; *AREE - Asociaţia Română de Energie şi Economie

Rezultate preconizate: 
Conferinta va produce rezultate legate 
de prezentarea concentrată a noilor 
tehnologii energetice, inclusiv cele 
nucleare, grupate pentru prima dată 
într-un singur eveniment. Prezentarea 
situaţiei domeniului nuclear este deja în 
al treilea an, iar extinderea la alte 
tehnologii energetice văzute şi prin 
prisma impactului lor economic vine în 
mod natural, inclusiv pentru a crea o 
platformă de modelare de scenarii cu 
scopul îmbunatăţirii calităţii deciziei în 
domeniul energetic. 

Data: 9 octombrie 2019 

Loc desfășurare: 
Crowne Plaza Bucharest 

SOLUŢII DE DIGITALIZARE ŞI AUTOMATIZARE ÎN
SECTORUL ENERGIE ŞI INDUSTRIE
Organizatori: CNR-CME, ABB

Motivație:
Digitalizarea este în momentul de față unul dintre procesele cele mai active care
determină tranziția din industria energetică și ne-energetică mondială. Dinamica
actuală a acestui proces este determinată de progresele înregistrate în ultimele decenii
în tehnologia informației și comunicații, dar și schimbărilor de tehnologie suferite de
sistemele de automatizare și electrice prin introducerea sistemelor digitale de
conducere a proceselor termice și electrice în instalațiile din sistemul energetic. În
România aceste schimbări au apărut la mijlocul anilor ´90.

Subiecte de interes:
ABB, unul dintre dezvoltatorii de cel mai mare prestigiu pe plan mondial al sistemelor
electrice și de automatizare și important partener al firmelor românești din energie în
implementarea primelor sisteme digitale, va prezenta în această conferință cele mai
recente soluții de sistem și de echipament, pe care le propune clienților din energia și
industria românească.
De asemenea conferința va da ocazia unor companii de utilități și din industrie să
prezinte direcțiile și programele de digitalizare pe care le vor implementa în anii care
urmează.
Alte teme de interes se referă la Sistemele dezvoltate de ABB pentru stocarea energiei
electrice cu aplicații industriale și comerciale.

Participanţi ţintă: 
Reprezentanţi (CEO, CDO, CTO,  
resp. departamente electric si control; 
alți specialiști în generarea, 
transmiterea, distribuția și furnizarea de 
energie de la companii de energie și 
industrie, consultanți; experți din mediul 
universitar și universitar. 
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ROMGAZ a celebrat, în data de 
7 mai 2019, la Mediaș, 110 ani de 
la prima descoperire de gaze natu-
rale din România. Istoria industriei 
gazelor naturale în România începe 
în anul 1909, când la Sărmășel, în 
timp ce se fora la peste 300 metri 
adâncime pentru săruri de potasiu, 
au izbucnit libere gazele naturale. 
Acest fenomen a marcat începutul 
unei industrii, acum seculare.

ROMGAZ a marcat cei 110 ani 
de istorie a industriei gazeifere prin 
organizarea unei festivități, dedica-
tă tuturor celor care au contribuit la 
dezvoltarea acestei industrii. La acest 
eveniment solemn au participat pes-
te 250 de invitați, reprezentanți de 
seamă ai industriei de petrol și gaze, 
printre care Florin Ciocănelea, consili-
er de stat în cadrul aparatului propriu 
de lucru al premierului, Florin Gheor-
ghe, director general în cadrul Minis-
terului Energiei, Christina Verchere, 
CEO OMV Petrom, Eric Stab, CEO GDF 
SUEZ Energy România, Ioan Avram, 
fost ministru al industriei construcți-
ilor de mașini și fost viceprim-minis-
tru, numeroase personalități, repre-
zentanți din domeniul energiei, pre-
cum și alți invitați speciali.

În deschiderea evenimentului, 
Constantin Adrian Volintiru, direc-
torul general al ROMGAZ, a adresat 
mulțumiri foștilor și actualilor salari-
ați pentru profesionalismul și ambi-
ția acestora de 
a pune bazele 
solide acestei 
companii care 
este astăzi o 
companie de 
succes, a mul-
țumit invitaților 
care au ono-
rat ROMGAZ 
cu prezența la 
această ani-
versare, apoi 
a continuat 
discursul de 
deschidere a 
festivității, din 

care cităm câteva cuvinte: „ROMGAZ 
a parcurs un drum lung pe scara dez-
voltării sale, de la o companie de nivel 
local la una cu caracter internațional, 
încadrându-se astăzi în rândul com-
paniilor europe-
ne de top. Acest 
lucru s-a datorat 
echipei care lu-
crează în compa-
nie și când vor-
besc de echipă, 
mă înclin în fața 
tuturor colegilor 
de la sonde, din 
sucursale, a în-
tregului personal. 
Cred în munca în 
echipă, mizez pe 
profesionalism și 
corectitudine și 
sunt convins că 
doar împreună 
putem depăși ba-
rierele timpului și 
ale istoriei.“

Florin Ciocă-
nelea, consilier 
de stat, onorat să fi e alături de RO-
MGAZ în cadrul acestei festivități, 
a transmis mai întâi de toate salu-
tul și aprecierea specială din par-
tea doamnei prim-ministru, Viorica 
Dăncilă, pentru activitatea desfășu-
rată de ROMGAZ. În contextul vi-
ziunii ROMGAZ de a-și consolida și 

dezvolta poziția pe piața națională și 
internațională, dl Florin Ciocănelea 
a menționat: „ROMGAZ trebuie să 
devină o companie nu numai cu un 
trecut, ci și cu un viitor. Să devină o 

companie foarte 
puternică și la 
nivel regional. 
Puteți deveni un 
jucător foarte 
important și pe 
piața comercială 
a gazelor“.

Cu ocazia 
celor 110 ani 
celebrați, Minis-
terul Energiei a 
acordat o diplo-
mă de excelență 
companiei pen-
tru performan-
țele obținute. 
Florin Gheorghe, 
director general 
în cadrul Minis-
terului Energi-
ei a menționat 
printre altele: 

„ROMGAZ este o companie cu preo-
cupări permanente pentru creșterea 
portofoliului de resurse și rezerve 
de gaze, de optimizare și dezvolta-
re a activității de înmagazinare sub-
terană, de consolidare a poziției pe 
piețele de furnizare a energiei și de 
identifi care de oportunități noi de 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

ROMGAZ CELEBREAZĂ 110 ANI DE ISTORIE 
A INDUSTRIEI GAZULUI NATURAL*

*) Preluare de la Serviciul de Comunicare al ROMGAZ

Sărmășel
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afaceri. ROMGAZ este un brand pu-
ternic, o companie cu o poziție so-
lidă pe piață și o poziție fi nanciară 
puternică și un vector important în 
realizarea dezideratului de securitate 
energetică a României.“ 

„România a fost al treilea mare 
producător de echipamente în do-
meniul industriei și gazului, după 
SUA și Rusia și era al doilea mare 
exportator de echipamente, fi ind o 
autoritate în domeniu“, a reamintit 
fostul ministru Ion Avram, care con-
sideră că industria valorifi cării gaze-
lor naturale este de mare viitor, iar 
viitorul ROMGAZ îl reprezintă diver-
sifi carea activității și a produselor.

La evenimentul 110 ani de 
energie ROMGAZ au fost premiați 
cei care au marcat cei 110 ani de 
istorie a gazelor naturale în Româ-
nia, ca recunoaștere a contribuției 

lor la ceea ce este astăzi 
ROMGAZ.

Concomitent cu aniver-
sarea celor 110 ani de tradi-
ție în industria gazelor natu-
rale, ROMGAZ face cunoscut 
faptul că se alătură Federa-
ției Patronale Petrol și Gaze
(FPPG), organizație care re-
prezintă acum interesele a 
peste 90% din sectorul de 
producție a gazelor naturale 
din România. Prin fundamen-
tarea valorilor sale, Federația 
susține demersul unității for-
țelor economice ale sectoru-
lui energetic în vederea dez-
voltării armonioase a întregii 
societăți promovând necon-
tenit principiile stabilității, 
predictibilității și competitivi-
tății cadrului legislativ. 

ROMGAZ este cel mai mare producă-
tor și principal furnizor de gaze natura-
le din România. Compania este admisă 
la tranzacționare pe piața Bursei de Va-
lori din București și a Bursei din Londra 
(LSE). Acționar principal este statul ro-
mân cu o participație de 70%. Compa-
nia are o experiență vastă în domeniul 
explorării și producerii de gaze natura-
le, istoria sa începând acum mai bine de 
100 de ani în 1909. ROMGAZ face ex-
plorare geologică în scopul descoperirii 
de noi zăcăminte gazifere, produce gaz 
metan prin exploatarea zăcămintelor 
din portofoliul companiei, depozitează 
subteran gaze naturale, efectuează in-
tervenții, reparații capitale și operații 
speciale la sonde și asigură servicii pro-
fesioniste de transport tehnologic. Din 
2013, ROMGAZ și-a extins domeniul de 
activitate prin asimilarea centralei 
termoelectrice de la Iernut, devenind 
astfel producător și furnizor de ener-
gie electrică.



           
 

 
 

        
 

ADVANCED STRUCTURES, MATERIALS AND ELECTRICAL SYSTEMS 
 

 
The first international conference on electrical engineering ICPE-CA 

20 - 22 November 2019 – Predeal, Romania 
 

The first international conference on electrical engineering “Advanced structures, materials and electrical 
systems”, ASMES 2019, is organized by the National Institute for Research and Development in Electrical 
Engineering INCDIE ICPE-CA, Bucharest in partnership with the Romanian Electrotechnical Committee and 
Romanian National Committee of World Energy Council. 

 
TOPICS 

 

1.New and renewable energies 
2.Conventional energy sources 
3.Electrical machines and drives 
4.Advanced materials for electrical engineering 
5.Environmental engineering and management 
6.Medical engineering 
7.Characterization and measurement methods for electrical engineering materials and products  
 
The PROGRAMME consists of scientific papers (structured in oral or poster sessions) and invited papers. The 
presentations should not exceed 15 minutes (for oral presentations), or 30 minutes (for invited papers), 
respectively, including discussions.  
 
The official language of the conference is English. The format of the abstract is on the conference website. The abstracts 
will be published in the book of abstracts, indexed ISBN. 
 
Following a review process, the selected papers will be published in Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 
(https://joam.inoe.ro), Journal of Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications (https://oam-
rc.inoe.ro), Revue Roumaine des Sciences Techniques, Serie Electrotechnique et Energetique 
(http://revue.elth.pub.ro/index.php?action=instructions_for_authors), EMERG (https://www.cnr-cme.ro/emerg) 
 

DEADLINES 
• Abstract registration: July 31, 2019 
• Information on the abstract acceptance after the peer review: August 10, 2019 
• Paper registration: September 26, 2019 
• Notification of acceptance: October 15, 2019 
• Full paper registration: November 1, 2019 
• Editing and transmitting the programme: November 5, 2019 
 

ON-LINE REGISTRATION: http://www.icpe-ca.ro/eng/events/asmes2019/asmes2019.htm 
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Future Energy Leaders (FEL) 
România, din cadrul CNR – CME, în 
parteneriat cu think tank-ul interna-
țional Sandbag, au desfășurat pe 8 
mai 2019, la Sibiu, primul Summit de 
tineret pe tema schimbării climatice 
globale și a tranziției energetice. În 
cadrul evenimentului s-au analizat 
subiecte actuale privitoare la: viitorul 
Uniunii Europene, importanţa impli-
cării cetățenilor în procesul legisla-
tiv european, politicile europene de 
climă, piața europeană de carbon, 
obiectivele dezvoltării sustenabile.

Summitul de tineret s-a înche-
iat cu o declarație care atenționează 
asupra urgenței climatice, subliniază 

importanța pe care şefi i de stat tre-
buie să o acorde procesului de ate-
nuare a încălzirii globale, analizarea 
priorităților ce urmează a fi  stabilite 
pentru perioada 2019 – 2024, pre-
cum și încurajarea implicării tinerilor 
în procesul decizional. 

Aceste priorități s-au regăsit 
doar parțial în concluziile Sumitului 
Șefi lor de State ai Uniunii Europe-
ne, deoarece subiectul referitor la 
încălzirea climatică a lipsit aproape 
cu desăvârșire din cadrul concluziilor 
generale ale Summitului. 

Vocea tinerilor români se alătură 
vocilor milioanelor de tineri din lume 
care militează pentru dreptul de a 
avea un viitor lipsit de calamități cli-
matice, dar și vocilor liderilor com-
paniilor din Europa întreagă, care la 
rândul lor, au transmis repetate scri-
sori cu aceleași cerințe către Sum-
mitul de la Sibiu. 

„Summitul de la Sibiu este un 
moment deosebit de important în 
istoria Uniunii Europene, însă va fi  
abordat istoric din perspectiva con-

cluziilor sale în ceea ce ține de re-
ducerea încălzirii globale. Discuțiile 
se vor axa pe forma optimă de in-
tegrare instituțională pentru o Uni-
une Europeană cât mai relevantă în 
acest secol. Devine din ce în ce mai 
evident faptul că această relevanță 
va fi  demonstrată prin modul în care 
blocul comunitar se va implica în 
problemele climatice. Viitoarea Co-
misie Europeană va trebui să se axe-
ze pe decarbonarea industriei euro-
pene şi pe dezvoltarea unei economii 
circulare.“ a declarat Suzana Carp, 
co-organizator al evenimentului și 
reprezentanta ONG-ului Sandbag, 
un think tank stabilit în Londra și 

Bruxelles, care 
în ultimii ani a 
avut o infl uență 
benefi că asupra 
politicilor euro-
pene, inclusiv 
prin creșterea 
prețului pe tona 
de poluare și 
a m e n d a m e n -
te asupra pie-
ței europene de 
carbon.

Evenimentul 
s-a bucurat de 
participarea a 

peste 100 de tineri din diverse păr-
ți ale țării: Bistrița, București, Gorj, 
Constanța. Cei mai mulți dintre cei 
prezenți au fost sibieni și au fost 
încântați că au avut șansa să participe 
la un astfel de eveniment organizat 
în conjucție cu Summitul de la Sibiu, 
care a reunit liderii europeni pentru a 
pune bazele viitorului comun al Uniu-
nii Europene, dar la care participanții 
locali nu au avut acces.

„Eu sunt elevă în clasa a XII-a şi
ne pregătim intens pentru bacalau-
reat, dar nu facem pregătire speci-
ală privind mediul. În şcoală aceas-
ta este o materie opțională, la care 
eu nu particip. Mai afl ăm câte ceva 
despre mediu la geografi e şi de ace-
ea cred că cea mai mare problemă
referitoare la mediu o reprezintă 
ignoranța oamenilor. Aici trebuie lu-
crat mult. Trebuie să conștientizeze
că, de la aruncatul mucului de țigară 
pe jos până la dorința avidă de a-şi
achiziționa cele mai poluante mo-
toare diesel, toate acestea afectează 
mediul. Tot ce am afl at la acest sum-

mit este destul de nou pentru mine.“ 
– Andreea Ţoiu, 18 ani, Constanța.

„Am primit azi tone de informa-
ții prețioase privind sustenabilita-
tea mediului şi am afl at ce trebuie 
să facem ca să împiedicăm irosirea 
resurselor naturale ale Terrei. Din 
păcate, la şcoală nu ni s-a spus cât 
de importantă este problema privind 
protecția mediului înconjurător şi ce 
rol nefast îl au deșeurile aruncate 
iresponsabil în natură. Sâmbăta tre-
cută am făcut o excursie împreună 
cu prietenii, iar când am ajuns în 
pădure, pe lângă Cisnădie, peste 
tot erau aruncate pungi şi pet-uri 
de plastic. Cred că asta e cea mai 
dureroasă problemă, şi că noi toți 
ar trebui să fi m mai responsabili“. – 
Marina, 25 de ani, Sibiu.

„Poate acum, mai mult ca nicio-
dată trebuie să întreprindem o acţiu-
ne concretă şi structurată în aborda-
rea problemelor climatice. Tinerilor 
le revine rolul esențial de a veni cu 
idei creative, de a-şi face vocea auzi-
tă şi de a strânge rândurile în cadrul 
comunităților lor locale pentru a fi  
luați în considerare de către factorii 
de decizie.“  – Alina Burlacu, Curator 
Global Shapers Bucharest Hub. 

Evenimentele similare acestui 
Summit vor continua pe parcursul 
anului 2019, sub umbrela „Climate 
and Energy Community România“, cu 
scopul de a crește gradul de conștien-
tizare al oamenilor privind probleme-
le referitoare la climă și energie, care 
necesită, pe lângă acțiunea factorilor 
de decizie, internaționali și naționali, 
luări de poziție și acțiuni ferme ale ti-
nerilor din fi ecare stat în parte. 

„Obiectivul nostru este ca aceas-
tă declarație să fi e semnată de 1000 
de persoane și de organizații din toa-
tă lumea. Ne vom asigura că vocea 
fi ecărui om care a semnat această 
declarație va fi  auzită și că acestă 
declarație va ajunge la decidenții 
politici la nivel național și european. 
Vom continua seria de activități și 
acțiuni necesare pentru a lupta cu 
cel mai mare pericol la adresa uma-
nității și vieții pe Pământ. Trebuie să 
fi m acum schimbarea pe care ne-o 
dorim. Trebuie să ne grăbim, nu 
mai avem timp de povești.“ a decla-
rat în fi nal Mihai Toader-Pasti, pre-
ședintele FEL România, CNR – CME 
și Climate Reality Leader. 

FEL ROMÂNIA A ORGANIZAT LA SIBIU PRIMUL 
SUMMIT DE CLIMĂ DIN ROMÂNIA 
Comitetul de Conducere al FEL România, CNR – CME

FEL RomâniaFEL România
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Elena Ratcu: Printr-o căutare 
pe Google, am afl at că răspân-
direa numelui Tarța este foarte 
mare. 

Mircea Tarța-Arsene: Da, am 
găsit și eu o astfel de hartă (...) 
Tarța este numele meu de familie, 
iar Arsene este numele de familie al 
soție mele. În 1971 când ne-am că-
sătorit, am hotarât de comun acord 
să ne unim nu numai destinele, ci și 
numele. Astfel a rezultat Tarța-Ar-
sene și ne-am spus că în felul aces-
ta apare și dinastia Tarța-Arsene, 
pentru că în afară de noi și de copii, 
nimeni nu mai are acest nume la noi 
în țară. (...)

‒ Înseamnă că a fost dragos-
te mare la mjloc, dacă și dum-
neavoastră, și soția ați convenit 
să vă uniți numele și să le pă-
satrați ca atare…

‒ Cam așa este. Atunci când ne-
am cunoscut, eu eram deja „domnul 

inginer“ (zâmbește), iar soția era în 
ultima clasă de liceu (...) Ne-am că-
sătorit chiar înainte ca ea să intre la 
facultate, în timpul facultății s-au năs-
cut și primii doi copii ai noștri, iar so-
ția mea a fost o eroină, fi ind și mama, 
și studentă în același timp. Evident 
am ajutat-o per-
manent, așa cum 
promisesem (…)

‒ Ceea ce 
înseamnă ade-
vărata iubire, 
armonie și în-
țelegere! Ați 
făcut liceul la 
Satu Mare și 
presupun că lo-
cul nașterii este 
undeva prin 
apropiere….

‒ Eu m-am 
născut pe 1 iunie 1947, la Seini, o lo-
calitate care se afl ă la 30 km distanță 

între Satu Mare și Baia Mare. Am stat 
acolo până prin 1951, când aveam 4 
ani, după care ne-am mutat la Satu 
Mare. Copilaria mea și, ulterior, va-
canțele mele cele mai frumoase le-
am petrecut la Seini, și în satul ma-
ramureșean, Viile Apei. Tata era din 
Seini, mama era basarabeancă de la 
Năpădeni. Tata a urmat școala nor-
mală la Oradea (…) A fost repartizat 
apoi ca învățător la Năpădeni-Basa-
rabia, unde a cunoscut-o pe mama 
și s-au căsătorit. La niciun an de la 

căsătorie a 
fost luat pe 
front, unde a 
stat până în 
1945, nema-
ivenind acasă 
decât în câ-
teva permi-
sii. Mama era 
însă rc inată 
cu sora mea, 
când rușii 
au intrat în 
țară în mar-
tie 1944, iar 

mama s-a refugiat cu părinții din 
Basarabia în România (…).

DIALOG DE SUFLET CU DOMNUL MIRCEA TARȚA-ARSENE, 
SPECIALIST TERMOENERGETICIAN
Prof. Elena Ratcu, consilier al CNR – CME

Când ai în față un interlocutor ca domnul 
Mircea Tarța-Arsene, primele cuvinte care 
îți vin în minte sunt „blândețe“ și „iubire“. 
Acestea mi-au venit în minte și cu 25 de ani 
în urmă, atunci când l-am cunoscut prima 
dată, și aceleași cuvinte le pot rosti, de data 
aceasta foarte apăsat, la fi nalul acestui dia-
log de mare încărcătură emoțională. Pentru 
că, dincolo de profesionistul de mare calibru 
care este domnul Mircea Tarța-Arsene, din-
colo de realizările sale pe multiple planuri și 
dincolo de funcțiile de mare răspundere pe 
care le-a avut la companii românești și la 
multinaționale, se afl ă OMUL extraordinar 

care este și al cărui motto preferat îl defi nește total: „Iubește oamenii! 
Nu poți să conduci oamenii dacă nu-i iubești!“

Și-a dorit să devină marinar, dar, de dragul mamei sale, a renunțat 
la acest vis și a devenit inginer termoenergetician. A fost infl uențat de 
mama sa în multe privințe, însă modelul de om și de dascăl i-a fost tatăl 
său. Și-a desfășurat activitatea și în vremuri în care nu aveai voie să-ți 
spui opiniile deschis, dar nu a avut niciodată sentimentul de teamă ori 
de frică în a-și exprima cu voce tare opiniile, chiar și în fața celor mai 
înalte ofi cialități de stat și de guvern ai anilor acelora.

Dorința de a-și testa permanent capacitățile l-a determinat ca la 
vârsta de 60 de ani să accepte o nouă provocare profesională, deși mulți 
i-au spus că este o nebunie.

Dorința sa cea mai mare de acum este să meargă singur să-și schim-
be cartea de identitate în anul 2064, când aceasta expiră și să-și vadă 
stră-strănepoții.

Domnul Mircea Tarța-Arsene este Omul pe care ți l-ai dori mereu 
aproape ca să te sfătuiască, să te asculte, să te îndrume, așa cum a făcut-o 
cu toți colaboratorii pe care i-a avut, cu tinerii pe care i-a format în carieră, 
cu copiii pe care și i-a educat atât de frumos și pe nepoții cărora le oferă 
acea educație frumoasă și aleasă, cum rar se mai întâmplă în zilele noastre.

Absolvent al Universității Politehnica
din București, Facultatea Termoenerge-
tică, domnul Mircea Tarța-Arsene și-a 
început activitatea profesională ca ingi-
ner proiectant la ISPE (1970) și a parcurs 
toate treptele ierarhice până la cea de 
director general al ISPE (1982 – 1992). 
A fost director adjunct și vicepreședin-
te al RENEL (1992 – 1994), consultant 
tehnic la CODIF (Company for Industrial 
& Financial Development, 1994 – 1997), 
Project Manager și director de operațiuni 
la Raytheon Engineers & Constuctors
(1997 – 2000), director de inginerie și de 
operațiuni la Washington Group Romania
(2004 – 2007), Business Leader pen-
tru departamentul Global Engineering 
Services la Honeywell Romania SRL, 
(2007 – 2010), și apoi director ge-
neral (2010 – 2014). Domnul Mircea 
Tarța-Arsene este membru fondator 
al CNR – CME și al Asociației Române 
pentru Istoria Științei și Tehnologiei, 
membru al Societății Termoenergetică 
și Termofi care din România și al  Asoci-
ației Române pentru Energie Nucleară.

Seini, orășelul de baștină. Linogravură 
realizată de tatăl dlui Tarța
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„Modelul meu din copilărie 
a fost tata“
 ‒ Mi-ați povestit că ați avut 

părinți formidabili. Ce ați învă-
țat cel mai mult de la ei și care a 
fost modelul dumneavoastră din 
copilărie? 

‒ Tata, fi ind inspector școlar, era 
deseori plecat de acasă, iar eu stă-
team mai mult cu mama, care îmi 
spunea: „Să ții minte de la mine: e 
cel mai ușor să faci rău și cel mai 
greu să faci bine. Dacă tu ai să faci 
bine, vei demonstra cât ești de bun 
și cât ești de om“. (…) Dorința mea 
cea mai mare a fost ca, la fi nal, să 
pot spune că am fost un OM (vor-
bește cu mare emoție în glas). Mo-
delul meu din copilărie a fost tata 
(…) Era foarte bun la învățătură, 
avea talent la română (…) la Școala 
Normală de învățători de la Oradea, 
a învățat să vorbească franceza, 
germana, greaca veche și latina. De 
asemenea, desena și picta extraor-
dinar de frumos.

‒ Povestiți-mi puțin despre 
anii de școală de la Satu Mare

‒ Am început la liceul Mihai Emi-
nescu de la Satu Mare. În clasa a 
IX-a erau cinci clase de română și 
patru clase de maghiară, iar noi, co-
piii, eram prieteni între noi, trăiam 
în armonie, jucam fotbal împreună, 
făceam excursii împreună. La cla-
sele maghiare, unele materiile erau 
predate în limba română, iar restul 
materiilor se făceau în maghiară, 
dar nu era niciun fel de problemă. 
Profesorii erau și români, și unguri, 
și erau toți formidabili. De multe ori 
mă gândesc la profesorii mei extra-
ordinari de la școală, liceu sau fa-
cultate (…)

‒ Ce v-a determinat să optați 
pentru Facultatea de Energetică a 
Institutului Politehnic București?

‒ Eu eram bun la matematică, 
la literatură, discutam mult cu cole-
gii și ne făceam tot felul de planuri. 
Am renunțat la marină, la rugămin-
tea mamei și am mers la Politeh-

nică, la București cu mulți colegi 
din clasa mea. Ca sa vă dați sea-
ma de calitatea învățământului de 
atunci, din 34 de elevi câți eram în 
clasă, 32 au intrat din prima serie, 
iar ceilalți doi în toamnă. Examene-
le de admitere la facultate erau cu 
probe scrise și orale și erau foar-
te serioase (…) Am avut profesori 
numai unul și unul. Câteo lună, pe 
perioada vacanței de vară făceam 
și practică în industrie la centralele 
electrice din țară.

‒ Primul loc de muncă a fost
ISPE, institut etalon de studii și 
proiectare și un adevărat creuzet 
de elite, unde s-au format marii 
nostri specialiști. Ce a însemnat 
pentru dumneavoastră ISPE? 

‒ ISPE a însemnat începutul 
formării mele profesionale ca tâ-
năr inginer proiectant și o adevăra-
tă școală. Pe 1 august 1970 ne-am 
prezentat la ISPE vreo 40 de absol-
venți de facultate! (...). Centralele 
pentru care am lucrat până în 1977 
au fost Rovinari, Turceni, și, parțial, 
Brăila și Palas. După un periplu de 
patru ani la ICE Romconsult, o ex-
periență interesantă care mi-a folo-
sit în evoluția ulterioară, am revenit 
la ISPE în 1981. 

‒ V-ați reîntors la ISPE, la 
prima dragoste, să zicem, unde, 
parcurgînd toate treptele ierar-
hice ați ajuns directorul general 
al institutului. 

‒ (…) La ISPE m-am implicat 
în activitatea de proiectare pentru 
partea convențională a centralei nu-
clearo-electrice de la Cernavodă pen-
tru care se crease un colectiv special. 
Așa am parcurs treptele de la șef-pro-
iect complex adjunct, apoi la director 
adjunct pe probleme nucleare și apoi 
director general după 1990.

„Întotdeauna am luat tot ce 
e mai bun de la colaboratorii 
mei.“
‒ La RENEL ați fost numit 

întâi director adjunct, apoi ați 

devenit vicepreședinele acestei 
uriașe regii. Cât de mare și de 
important a fost acest pas?

‒ A fost destul de mare! Preșe-
dintele RENEL fusese numit profe-
sorul Aureliu Leca, cel care de fapt 
m-a și convins să vin la RENEL. Am 
mers pentru că întotdeauna mi-au 
plăcut provocările, iar asta era o 
provocare pe cinste. Activitățile pe 
care le-am coordonat la RENEL au 
fost cea de resurse umane și de in-
formatică. (…)

‒Care ar fi  cheia succesului, 
în opinia dumneavoastră?

‒Mi-a rămas în minte ceea ce 
era scris pe monumentul dedicat 
lui Rockfeller, din Rockfeller Plaza la 
New York: „Am reușit, pentru că am 
știut să mă înconjor de oameni mai 
inteligenți ca mine“. 

‒ Cele trei principii de bază 
ale managementului ar fi …

‒ Un bun lider trebuie să în-
țeleagă bine dom eniul pe care îl 
coordonează, să iubească oame-
nii, să-i pese de ei și să înțeleagă 
că nimic nu este perfect în lumea 
asta. Noi suntem oameni și nu 
putem fi perfecți, suntem perfec-
tibili, deci este un proces conti-
nuu (…) 

„Poți să iubești oamenii fără 
să-i conduci, dar nu poți sa-i 
conduci dacă nu-i iubești.“

‒ Care este motto-ul după 
care v-ați condus în viață?

‒Motto-ul după care m-am 
condus în viață și în întreaga 
mea activitate de la ISPE, RENEL, 
CODIF, Raytheon, Washington 
Group, Honeywell și în funcțiile de 
conducere pe care le-am avut, a 
fost: „Poți să iubești oamenii fără 
să-i conduci, dar nu poți sa-i con-
duci dacă nu-i iubești“.

*
*   *

Interviul integral cu domnul 
Mircea Tarța-ARSENE va fi  publi-
cat în volumul III „Seniorii Ener-
giei – Dialoguri de Sufl et“. 
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Camera de Comerț și Industrie a 
Municipiului București (CCIB) a or-
ganizat, în data de 23 mai 2019, în 
Aula Carol I din sediul său istoric, 
a doua ediție a conferinței FOCUS 
BUCUREȘTI. Evenimentul a fost de-
dicat în acest an abordării proble-
melor infrastructurii de transport și 
identifi cării de soluții viabile de re-
zolvare a acaestora.

Conferința a reunit reprezen-
tanți ai comunității de afaceri a Ca-
pitalei, ofi ciali din administrația cen-
trală și locală, dar și specialiști de 
top, cu scopul de a clarifi ca proble-
mele apărute în relația autorități – 
mediul de afaceri și a identifi ca so-
luții și bune practici menite să trans-
forme Bucureștiul într-o metropolă 
modernă a business-ului românesc.

„Organizarea acestui eveniment 
de către CCIB este convergentă cu 
rolul pe care ni l-am asumat în via-
ța economico-socială 
a capitalei. Suntem 
partenerul fi resc și de 
cursă lungă al minis-
terelor și al adminis-
trației locale, interfa-
ța acestora cu mediul 
de afaceri bucureș-
tean și avem vocația 
dialogului. Asigurăm 
o platformă de dezba-
teri deschise și oneste 
între autorități și me-
diul de afaceri. Sunt 
convins că acest tip 
de construcție gene-
rează idei și soluții a 
căror aplicare condu-
ce la o capitală mai 
smart și mai „priete-
noasă“ cu oamenii de 
afaceri, dar și cu locu-
itorii săi“, a declarat, 
în deschidere, președintele CCIB, 
prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu.

„Convingerea mea este că nu 
există șanse să aduci înapoi în țară 

românii plecați la muncă peste ho-
tare. Este o risipă de bani și de ene-
gie să încercăm să facem asta. Ar 
trebui, mai degrabă, să ne propu-
nem să îi ținem aici pe cei care au 
rămas“, a punctat, de asemenea, 
președintele 
CCIB.

În sesiu-
nea ofi cială, 
participanț i i 
au avut posi-
bilitatea de a se întâlni într-un cadru 
structurat cu: Alin Șerbănescu, pur-
tator de cuvânt, Compania Națională 
de Administrare a Infrastructurii Ru-
tiere; Aura Răducu, director, Asoci-
ația de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Transport Public București-Il-
fov; Raluca Badau, Principal Ban-
ker, Infra Europe, Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare
(BERD), Bogdan Vulpe, Business 

Development Manager, TPARK, și 
cu Cristian Dragu, vicepreședinte al 
Asociației Române pentru Smart City 
și Mobilitate (ARSCM).

„Actuala centură a Bucureștiului 
nu mai are caracter de drum națio-
nal și nu poate avea profi l de auto-
stradă. Iată de ce, pentru economia 
Capitalei, este foarte importantă 
realizarea proiectului autostrăzii de 

centură. A fost lansat sectorul sud, 
urmează în scurt timp sectorul nord, 
astfel încât, cât mai curând, să asi-
gurăm un fl ux de transport efi cient 
și să conectăm A1 cu A2“, a afi rmat 
Alin Șerbănescu, care a punctat și 
importanța abordării integrate a 
proiectelor de infrastructură, dar și 
a soluționării problemelor de fi nan-
țare a acestor proiecte.

„România nu se poate dezvolta 
dacă nu atrage 
investiții stră-
ine și fonduri 
europene“, a 
subliniat pre-
ședintele CCIB. 
Această idee 
s-a regăsit și 
în intervenția 
Aurei Răducu, 
care a vorbit 
și despre abor-
darea proiecte-
lor importante 
în parteneriat 
public-privat. 
În ceea ce pri-
vește atragerea 
de fonduri eu-
ropene, direc-
torul Asociației 
de Dezvoltare 
Intercomuni-

tară pentru Transport Public Bu-
curești-Ilfov a atras atenția că nu 
există documentație de calitate și 
standarde pentru proiectele mari 

*) Biroul de Presă al CCIB, Comunicat de Presă, București, 23 mai 2019

„INFRASTRUCTURA CONDIȚIONEAZĂ 
FUNDAMENTAL INVESTIȚIA STRAINĂ, 
NECESARĂ PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ”*
Sorin Dimitriu, la Conferința FOCUS București

Informatii de interes economic nationalInformatii de interes economic national‚ ‚
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de infrastructură, ceea ce împiedică 
multe comunități să acceseze astfel 
de fonduri. În opinia Aurei Răducu, 
o altă problemă o constituie lipsa 
bugetelor multianuale.

Foarte bine primită de public a 
fost intervenția Ralucăi Badau de la 
BERD, care a vorbit despre proiec-
tele care pot primi fi nanțare de la 
această bancă, dar și despre con-
dițiile de fi națare și soluții de acce-
sare a unor astfel de fonduri. Nu în 
ultimul rând, a adus în fața partici-
panților cazuri de succes din țările 

în care banca operează, inclusiv din 
România.

Despre cum putem avea un Bu-
curești mai smart am afl at de la vi-
cepreședintele ARSCM, care a abor-

dat acest concept atât din punct de 
vedere teoretic, cât și practic, pre-
zentând imagini cu proiecte a căror 
implementare conduce la apropi-
erea de acest deziderat, dar și de 
la Bogdan Vulpe, Business Develop-
ment Manager, TPARK, care a vorbit 
despre o soluție efi cientă de plată 
a parcărilor, implementată deja cu 

succes în Ungaria, Serbia, dar și în 
orașe din centrul și vestul României.

Evenimentul a constituit un ex-
celent prilej pentru participanți de 
a-și prezenta problemele, de a iden-

tifi ca soluții la acestea, de 
a interacționa cu vorbitorii 
prezenți la conferință, dar 
și de a iniția noi colaborări 
în afaceri. Necesitatea con-
struirii, înaintea autostră-
zii de centură a Capitalei, 
a bretelelor de racordare 
a fi rmelor care operează 
pe platforma IMGB, luarea 
în considerare, în proiec-
te, a creșterii în greutate 
și volum a echipamentelor 
agabaritice (până la 1000 
tone) ce necesită transport, 
managementul trafi cului, 
problema parcărilor, inclu-
siv nefi scalizarea banilor 
ce provin din exploatarea 
parcărilor existente, rezis-
tența autorităților locale la 
implementarea unor soluții 
moderne și efi ciente au fost 
câteva dintre subiectele 
abordate de participanți în 

secțiunea de întrebări și răspunsuri.
FOCUS BUCUREȘTI reprezintă o 

nouă etapă în dezvoltarea activității 
CCIB, al carei scop declarat este ace-
la de a oferi o platformă de afaceri 
și de dezbateri practice și propuneri, 
menite să contribuie la modernizarea 
legislației de afaceri și a mediului de 
business în general. 

Informatii de interes economic nationalInformatii de interes economic national‚ ‚
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Monitorul Oficial
Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential 
contaminate si a celor contaminate Official Gazette

Nota: lista se va transmite în termen de 9 luni de la 
data intr rii în vigoare Legii nr. 74/2019. 

Note: the list shall be provided within 9 months 
from the entry into force of Law no. 74/2019. 
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Nota: Metodologia pentru acreditarea exper ilor va fi
aprobata prin ordin de ministru.

Note: The methodology for expert accreditation
will be approved by ministry’s order.

Legislatie în domeniul energiei si al mediuluiLegislatie în domeniul energiei si al mediului‚ ¸
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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 sa 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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Leonhard Euler (15.04.1707, 
Basel, Elveția/18.09.1783, Sankt 
Petersburg, Imperiul Rus), matema-
tician și fi zician de origine elvețiană, 
a fost considerat forța dominantă a 
matematicii secolului al XVIII-lea și 
unul dintre cei mai remarcabili 
matematicieni și savanți mul-
tilaterali ai omenirii. Infl uența 
considerabilă pe care a exer-
citat-o asupra matematicii și 
a matematizării științelor are 
la bază atât calitatea și pro-
funzimea, cât și prolifi citatea 
extraordinară a scrierilor sale, 
opera sa exhaustivă putând cu 
ușurință umple 70 – 80 de vo-
lume de dimensiuni standard 
(dacă ar fi  publicată vreodată 
integral).

Tatăl său era un prieten al 
familiei lui  Johann Bernoulli, 
unul dintre cei mai faimoși ma-
tematicieni ai acelei perioade.

În 1720, la numai 13 ani, 
Leonhard Euler intră la Univer-
sitatea din Basel, unde a studi-
at fi losofi a. Curios este faptul 
că această universitate i-a re-
fuzat mai târziu postul de pro-
fesor. În această perioadă pri-
mește lecții de matematică de 
la Johann Bernoulli, care îi descope-
rise talentul remarcabil și îl convin-
sese pe tatăl său să îl orienteze spre 
cariera matematică.

În 1726, Leonhard Euler și-a 
luat doctoratul cu o teză referitoare 
la propagarea sunetului. În 1727, i 
s-a acordat Marele Premiu al Aca-
demiei Franceze de Științe, pentru 
rezolvarea unei probleme referitoa-
re la dispunerea optimă a catargelor 
unei nave.

Cei doi fi i ai lui Johan Bernoulli, 
Daniel și Nicolaus, își desfășurau 
activitatea la Academia Imperială 
de Științe din Sankt Petersburg. În 
1726, la moartea lui Nicolaus, Da-
niel a preluat catedra de matema-
tică și fi zică, lăsând liberă catedra 
de medicină. Leonhard Euler a fost 
propus pentru acest post și s-a mu-
tat în capitala rusă (1727). La scurt 
timp a trecut de la catedra de me-

dicină la cea de matematică, fi ind 
numit șeful Comisiei de matematică
a Academiei.

Grație memoriei sale remarca-
bile, Euler a învățat repede limba 
rusă, publicând lucrări științifi ce 

în „Memoriile Academiei din Pe-
tersburg“. Academia a devenit pen-
tru el și un cadru generos în care 
el își putea desfășura cu succes ac-
tivitatea de cercetare matematică, 
stimulat fi ind și de colaborarea cu 
Daniel Bernoulli. 

După moartea țarului Petru cel 
Mare și a succesoarei lui Ecaterina 
(care creaseră o atmosferă favorabilă 
pentru apropierea cultural-științifi că 
a Rusiei față de Occident), a venit la 
putere țarul Petru al II-lea, care nu 
agrea oamenii de știință din alte țări.

Mediul politico-social nefavora-
bil îl face pe Leonhard Euler să ac-
cepte, în 1741, propunerea lui Fre-
deric cel Mare al Prusiei de a veni la 
Academia din Berlin, unde a locuit 
următorii 25 de ani din viață, peri-
oadă foarte prolifi că, în care a scris 
peste 380 de articole și 200 de scri-
sori pe teme științifi ce și a publicat 

două din cărțile sale de analiză ma-
tematică.

O mare nenorocire îl lovește în 
anul 1735, când își pierde complet 
vederea la un ochi. În 1766 s-a re-
întors în Rusia, dar orbește complet. 
Chiar și în această situație el con-
tinuă să creeze lucrări de o excep-
țională valoare științifi că, revistele 
Academiei din Petersburg nemaipu-
tându-i satisface productivitatea. 

După moartea sa, a fost înmor-
mântat în cimitirul luteran din San-
kt Petersburg, dar mai târziu, cu 
ocazia aniversării a 250 de ani de 
la nașterea marelui savant, sarcofa-
gul cu osemintele lui a fost mutat în 
cimitirul mănăstirii Sfântul Alexandr 
Nevski, unde se afl ă și astăzi.

*
Leonhard Euler a lucrat în 

aproape toate ramurile matematicii, 
printre care geometrie, calcul infi -
nitezimal, trigonometrie, algebră și 
teoria numerelor.

 Leonhard Euler a introdus și a 
popularizat câteva convenții de nota-
re, introducând noțiunea de funcție și 
a fost primul care a notat f(x) pentru 
aplicarea funcției f elementului x. De 
asemenea, el a introdus notația mo-
dernă pentru funcțiile trigonometrice, 
litera e pentru baza logaritmului natu-
ral (cunoscut în prezent drept numărul 
lui Euler), litera grecească ∑ (sigma) 
pentru sumă și litera i pentru unitatea 
imaginară. Folosirea literei grecești π
(pi) pentru raportul dintre circumferin-
ța unui cerc și diametrul său a fost de 
asemenea popularizată de Euler, chiar 
dacă ideea nu a pornit de la el.

Dezvoltarea calculului infi nitezi-
mal a impulsionat cercetarea în ma-
tematică în secolul al XVIII-lea, iar 
matematicienii din familia Bernoulli, 
prieteni de familie ai lui Euler, au 
fost printre cei responsabili pentru 
progresul în acest domeniu. 

Chiar dacă unele teorii ale lui Eu-
ler nu sunt acceptate de standardele 
moderne ale matematicii, ideile sale 
au condus la mari progrese. Astfel, el a 
rămas foarte cunoscut în analiza mate-
matică pentru utilizarea frecventă a se-
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LEONHARD EULER, UNUL DINTRE CEI MAI MARI 
SAVANȚI DIN ISTORIA MATEMATICII 

Portretul lui Leonhard Euler, pictură 
de Jakob Emanuel Handmann (1753)
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riilor de puteri – exprimarea unor func-
ții cu ajutorul unor sume cu un număr 
infi nit de termeni – ca de exemplu: 

Utilizarea seriilor de puteri i-a 
permis să rezolve faimoasa „pro-
blemă Basel“, în 1735 (cu o demon-
strație mai riguroasă în 1741):

Euler a introdus utilizarea func-
ției exponențiale și a celei logaritmi-
ce în calculul analitic. El a descope-
rit noi moduri de a exprima diverse 
funcții logaritmice cu ajutorul seri-
ilor de puteri și a defi nit cu succes 
logaritmii pentru numerele comple-
xe, extinzând astfel domeniul de 
aplicare a logaritmilor. 

Tot Euler este cel care a defi nit 
funcția exponențială pentru nume-
rele complexe și a făcut legătura 
dintre aceasta și funcțiile trigono-
metrice, prin celebra sa formulă: 

Un caz particular al acestei for-
mule duce la „identitatea lui Euler“:

O interpretare geometrică a for-
mulei lui Euler se poate vedea în 
imaginea alăturată.

În plus, Euler a elaborat teoria 
funcțiilor transcendentale superioa-
re prin introducerea funcției gamma 
și a introdus o nouă metodă pentru 
rezolvarea ecuațiilor polinomiale de 
gradul IV. El a găsit, de asemenea, 
o modalitate de a calcula integrale-
le cu limite complexe, prefi gurând 
astfel dezvoltarea analizei complexe 
moderne și a inventat calculul vari-
ațiilor, inclusiv bine-cunoscuta ecu-
ație Euler-Lagrange.

Șirul exponențial al lui Euler 
Fie           pozitiv și șirul de nume-

re reale strict pozitive, defi nite prin 
recurență:

Are loc următoarea teoremă:
Șirul            este convergent dacă 

și numai dacă    

Dacă însă

subșirurile de rang par, respectiv 
impar, converg, dar la limite diferite.

* *
Primele lucrări ale lui Leonhard 

Euler în teoria numerelor se ba-
zează pe rezultatele obținute de 
Pierre de Fermat. El a dezvoltat 
unele idei ale lui Fermat, dar a și 
demonstrat că unele dintre conjec-
turile acestuia erau false.

Euler a demonstrat „identitatea 
lui Newton“, „mica teorema a lui 
Fermat“, „teorema celor două pă-
trate” a lui Fermat și „teorema celor 
patru pătrate“ a lui Lagrange.

Unele dintre cele mai mari suc-
cese ale lui Euler se regăsesc în re-

zolvarea problemelor concrete, din 
lumea reală, prin metode analiti-
ce. Astfel, el a realizat numeroase 
aplicații folosind numerele Berno-
ulli, seriile Fourier, diagramele Venn, 
numerele lui Euler, constantele e și 
π, fracțiile continue și integralele.

El a făcut pași importanți în îm-
bunătățirea aproximării numerice a 
integralelor, realizând metoda cu-
noscută în prezent ca aproximările 
lui Euler.

De asemenea, el a introdus con-
stanta Euler – Mascheroni:

În mecanica fl uidelor, Euler a 
formulat sistemul de ecuații care 
descrie mișcarea unui fl uid; împreu-

nă cu ecuația de continuitate, acest 
sistem este cunoscut în prezent sub 
numele de „ecuațiile lui Euler 
pentru fl uidele ideale“. 

În afară de implementarea cu 
succes a metodelor sale de calcul 
analitic la problemele de meca-
nică newtoniană, Euler a aplicat, 
de asemenea, aceste metode la 
problemele de astronomie. Lucră-
rile sale în acest domeniu au fost 
recunoscute și prin numeroasele 
premii decernate de către Acade-
mia de Științe din Paris de-a lungul 
carierei sale. Realizările sale includ 
determinarea cu mare precizie a 
orbitelor cometelor și a altor cor-
puri cerești, precum și înțelegerea 
naturii cometelor; de asemenea, 
el a realizat un calcul sufi cient de 
precis, pentru acea perioadă, a pa-

ralaxei solare. Calculele sale au 
contribuit, printre altele, la dez-
voltarea tabelelor exacte ale lon-
gitudinilor.

Euler este cel care a ilustrat 
pentru prima oară (în 1768) ra-
ționamentele de tip silogistic cu 
ajutorul curbelor închise. Aceste 
scheme logice au rămas cunos-
cute sub numele de diagrame 
Euler.

Euler și prietenul său Daniel 
Bernoulli au fost oponenți ai fi -
losofi ei lui Gottfried Wilhelm von 
Leibniz și a lui Christian Wolff , 
mai ales în ce privește raționa-
lismul acestora. Înclinațiile reli-
gioase lui Euler ar fi  putut avea, 
de asemenea, o infl uență asupra 

antipatiei lui față de această doctri-
nă: astfel, el a mers atât de departe 
încât să et icheteze ideile lui Wolff  ca 
fi ind „păgâne și atee”.

În fi nal, amintim că se spu-
ne despre Euler că a fost cel mai 
mare matematician al secolului al 
XVIII-lea. Desigur, acest gen de 
clasifi cări este întotdeauna discu-
tabil. Este însă sigur că Euler este 
matematicianul cu cea mai întinsă 
operă din istorie. 

Bibliografi e
1. Wikipedia 
2. Prof. Ion Chițescu, Facultatea 

de Matematică și Informatică a Uni-
versității din București – „Leonhard 
Euler (1707 – 1783)“
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Equus Caballus. Când veți auzi 
rostite aceste cuvinte, să știți că 
despre cal este vorba. Adică des-
pre animalul falnic, cu un raport 
bine stabilit și constant între cap 
și corp, de s-a crezut mult timp (și 
nu chiar fără temei) că este cel mai 
inteligent dintre animalele necuvân-
tătoare. Când este bine 
hrănit, calul își dezvă-
luie întreaga-i măreție 
și înțelepciune, carac-
teristici ce l-au trădat 
atunci când, crezând în 
om, s-a lăsat îmblânzit 
de acesta. Devenit do-
mestic, calul s-a „băgat“ 
slugă la cel pe care și l-a 
crezut superior ca năzu-
ințe, comportare și scop 
în viață, neștiind, bietul 
de el, că lui nu-i mai 
rămân decât îndatoriri, 
trude și soarta de a că-
păta mai mult umilințe 
și nedreptăți din partea 
celui căruia i-a dăruit 
tot ce avea și ce știa el: inteligență, 
forță, blândețe, rezistență la efort, 
iubire și frumusețe. Calul, cred că, 
după câine, dacă nu chiar înaintea 
acestuia, a fost și a rămas cel mai 
bun prieten al omului, prietenie și 
devotament, destul de rar răsplătite 
prin reciprocitate!

Mă întorc la o mai veche consta-
tare pe care încă din copilărie am 
înțeles-o: calul împreună cu omul 
muncitor, harnic și de bun simț, stă-
pânul lui, au făcut întotdeauna ave-
re. Numai că, pentru aceasta, sim-
bioza om-cal trebuia să fi e sinceră, 
cinstită și reciprocă, iar în acest bi-
nom, întotdeauna când apăreau „fi -
suri“, de vină nu putea fi , și a fost, 
decât omul. Omul, care în raporturi-
le sale cu calul își putea demonstra 
fi e inteligența, dăruirea, hărnicia, 
fi e prostia, lenea, răutatea împinsă 
adesea până la sadism. Rareori, și 
asta am afl at-o doar din povestiri, 
din auzite, niciodată în fl agrant, au 
fost cai care s-au răzvrătit asupra 
omului-stăpân. De cele mai multe 
ori, în principiu de fi ecare dată, ca-

lul a suportat atât iubirea cât și ră-
utatea stăpânului-om, dar numai pe 
prima răsplătindu-i-o, niciodată pe 
a doua răzbunând-o. Îmi rămân fi -
xate în memorie și pe retina ochilor 
întâmplarea, gesturile cailor și com-
portarea omului-om, toate dintr-o 
zi de mijloc de primăvară a unui an 

de început de deceniu de la mijlocul 
secolului trecut. Eram elev-intern la 
Brătia, un sat pierdut sub râpa de 
margine de luncă a Ialomiței, sat 
aparținător de comuna Axinte, la 
douăzeci și ceva de km distanță de 
casa alor mei. S-a ivit ocazia într-o 
duminică să mă duc, la propunerea 
bunului director Robe, cu niște acti-
viști de partid la raională (la raionul 
de partid), adică, după aprecierea 
directorului, la o aruncătură de băț 
de casă. M-a dus chiar domnia sa, 
cale de trei-patru km la sediul co-
munalei de partid și, de acolo, cu 
cei doi tineri activiști, la poarta celui 
mai gospodar țăran din sat, numitul 
Ion Anghel, nimeni altul decât bine-
făcătorul meu, cel ce mă adusese la 
Brătia, la internat, pentru a nu pier-
de posibilitatea de a parcurge ciclul 
al doilea al școlii elementare (gim-
naziul antebelic, cum ar veni). Băi 
nene (iată mod de adresare al unor 
tineri abia alfabetizați dar înșurubați 
„muncitorește“ în fruntea bucatelor 
comunale), se ascute sau nu se as-
cute lupta de clasă? Întrebarea de-

venise clasică, la care aproape că 
nu știai cum să răspunzi: dacă se 
ascute, atunci dă sau fă, dacă nu 
se ascute, atunci ești încârdășit cu 
dușmanul de clasă și pleacă. Pentru 
cel întrebat, oricum ar fi  răspuns, 
așadar, nu cădea bine. Înțelept cum 
era, nea Anghel le-a răspuns cu 

blândețe: apăi de, măi copii, 
o fi  așa cum știți voi, că pe 
voi vă învață bine acolo la 
partid! Păi tocmai asta este, 
chiaburule, că la partid tre-
be să mergem noi acuma, 
așa că înhamă iute doi cai, 
pe ăi mai buni, la o căruță, 
la a mai bună, și hai cu noi, 
că partidul nu așteaptă. S-a 
scuzat nea Anghel, crezând 
zadarnic (o știa el prea bine) 
că este loc de scăpare, că 
are de cosit trifoiul și că nu 
are timp de așa ceva. Noi nu 
vrem să-ți vedem neapărat 
mutra, tu dă-ne caii și căruța 
și rămâi să-ți cosești ce zise-
și că ai de cosit.  Și, după o zi 

de mers douăzeci de km dus, două-
zeci de km întors, cu o așteptare de 
ore bune înhămați, exact la chindia 
zilei însorite și uscate am ajuns doar 
eu, pe înserat, la poarta chiaburului, 
dus mai mult de cai decât de nepri-
ceperea mea. N-am să uit niciodată 
dialogul mut dintre bunul, iubitorul 
și harnicul nea Anghel și caii săi cum 
nici izolarea în care am fost uitat, 
deși și mie îmi era sete, și mie îmi 
era foame, și eu eram nespus de 
istovit și nevoit să merg pe jos cei 
trei-patru km până la internatul de 
la Brătia. Nu mai spun că vizita la 
ai mei nu se produsese, acea arun-
cătură de băț dovedindu-se un hat 
prea de nestrăbătut. Se pare că i-au 
spus caii lui nea Anghel despre ne-
vinovăția mea, sâmbăta următoare, 
seara, cerându-i aprobarea direc-
torului Robe să mă ia la el acasă 
pentru o noapte și o duminică.  Iar 
când, peste un an, împreună cu pro-
fesoara de Bazele Darwinismului, 
am descoperit, la Dor Mărunt, acel 
cimitir al cailor, am rămas paralizat 
psihic, traumatizat moral și scârbit 

CALUL ȘI OMUL, FINEȚE ȘI SĂLBĂTICIE
Ing. Victor Vernescu, consilier al CNR – CME  

Preocupari si pasiuni extraprofesionale Preocupari si pasiuni extraprofesionale ˇ
‚



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVII, Nr. 201, mai – iunie 2019 33

Preocupari si pasiuni extraprofesionale Preocupari si pasiuni extraprofesionale ˇ
‚

pe tot ce înseamnă om și omenesc. 
Mult mai târziu, în anii ’80, Dra-
gomir Horomnea, în al său roman 
interzis încă de la semnal, Drumul 
cavalerilor, încerca să justifi ce, ne-
scuzând, crima față de cai; era deja 
prea târziu, efectele acelor vremuri 
producându-se deja în 
concepții și în apucături. 
Se zice că tot acel car-
nagiu cabalin a fost exe-
cutat cu premeditare. Se 
sconta că, prin dezmoș-
tenirea de cal, Ana Pau-
ker încerca să-i forțeze 
pe țărani să facă cereri 
de înscriere în „colec-
tivă“. Lipsit de mijlocul 
său de tracțiune, țăranul 
nu-și mai putea lucra 
glia și era nevoit să ape-
leze la mecanizare. Dar 
aceasta, mecanizarea, 
era a statului, iar sta-
tul (S.M.T.-ul) nu lucra decât pen-
tru gospodăria agricolă colectivă. Și 
încă de pe atunci agricultorul român 
se poate considera un chiulangiu, 
un sustrăgător fără permisiune din 
avutul tuturor și un neiubitor de ani-
male. Mașinile făceau totul. Coope-
ratorul devenise practic un muncitor 
chiulangiu și fără carte de muncă. 
Iar animalele deveniseră, mai ales 
calul, „gloabe“, bune doar de con-
sumat și neaducătoare de profi t. 
Acum se putea vedea plenar lipsa 
de omenie a omului, sadismul ce 
zăcea latent în toate ungherele su-
fl etului său.

Cine este sălbatecul: 
calul sau omul?
Omul nou, pe care orânduirea 

aceea de împrumut se chinuia să-l 
„construiască“, era un om crud, 
bețiv, puturos, șmecher și hoț (nu 
„oț“), egoist și rău. Iar ceea ce ni 
s-a tot arătat, prin mijloacele me-
dia, că li se întâmplă acum cailor la 
Letea, confi rmă toate acestea, adu-
când din nou și din nou în prim plan 
dilema: cine este sălbatecul, calul 
sau omul? Răspunsul derivă aproa-
pe de la sine: omul. Iar sălbăticia lui 
se manifestă nu numai față de cal 
ci și față de câine (devenit comu-
nitar, precum calul-sălbatec), față 
de pisici (care concură la număr 
pe comunitarii câini prin cartierele 
orașelor) și chiar față de oameni. 
Niciodată parcă nu erau atâtea ca-

zuri de părinți care-și chinuie copiii, 
copii care-și omoară părinții, rude 
care-și dau reciproc foc la case și 
putem continua; se zice că Prințul 
Charles, vizitând grindul, ar fi  ră-
mas fermecat de sălbăticia locurilor, 
inclusiv a cailor părăsiți și lăsați de 

izbeliște (el neștiind acest simplu și 
trist amănunt). Și, plină de entuzi-
asm, doamna ministru Udrea ar fi  
preluat ideea Prințului, declarându-i 
cai sălbatici și transformându-i (în 
vorbe) drept obiectiv turistic. Și știți 
ceva?  Nici n-ar fi  fost o idee prea 
năstrușnică: un proiectat teren de 
golf mai puțin (pentru că, oricum, 
nu prea se știe pentru cine și pen-
tru ce se fac) și cu un mic aport în 
completare din uriașul buget dăruit 
de guvern ministerului domniei sale 
s-ar fi  putut reface și în-
tări gardul, împrejmuirea 
rezervația și s-ar putea 
amenaja habitatul „cailor 
sălbateci“ cu grija de hra-
nă, măcar ca în domeniile 
de vânătoare. Și, cu un 
program științifi c realizat 
(cu specialiști care-și fac 
meseria din iubire de ani-
male și nu interese de pa-
har precum acest medic 
veterinar existent în zonă 
care, după cum se spune, 
scoate buletine medicale 
la cerere și după cum do-
rește aghiazmatorul) se poate ține o 
evidență strictă a numărului actual, 
precum și o dezvoltare controlată a 
efectivului. Apoi, cu o infrastructura 
minimă, s-ar putea exploata cu be-
nefi cii un obiectiv turistic care acum 
nu există decât în vorbe.

Și nu mă pot opri înainte de a 
mă întoarce la unele apucături și 

comportări nepotrivite ale noastre, 
ale acestui popor pe care-l numim, 
cu nesecată mândrie patriotică, 
român. Mulți dintre cei ce abia aș-
teaptă să obțină ceva gologani de 
pe urma cărnii cailor „sălbateci“ 
pentru a-i bea la „crâșma lui Nea-

gu“ , ar putea deveni slujbași 
ai rezervației și/sau ai dome-
niului turistic asigurând atât 
funcționarea acestora, cât și 
orizontala de infrastructură 
în care turistul de aici sau de 
aiurea și-ar lăsa leul sau va-
luta fără a-l obliga cineva cu 
taxe sau peșcheșuri. Și astfel, 
măcar acolo, am putea forma 
un om al zilelor noastre mai 
aproape de tiparele descrise în 
abstract în discursurile politice 
sau electorale. Nu credeți?

Iar simplul fapt că și la alte 
case se produc demonstrații 
de cum nu trebuie să fi e sen-

timentul de om nu ne scutește de 
propria-ne barbarie. Mă refer aici 
la măcelul absurd și idiot care se 
produce an de an în Danemarca, 
atunci când se măcelăresc sălba-
tic și sadic delfi nii care cu inocență 
vin către oameni pentru a se juca, 
a se desfăta și cad pradă junghe-
relor ucigașe. Cum tot astfel, bieții 
tauri ai coridelor cad victime băr-
băției dobitoace ale unor matadori 
proști și îngâmfați. Iată de ce, ori 
de câte ori afl u că unul din aceștia 

a ajuns pradă coarnelor animalului 
supus agresiunii într-o luptă inegală 
ca mijloace n-am compasiune pen-
tru om, ci bucuria de-o clipă pentru 
bietul animal. Nici acest sentiment 
nu-i omenesc, dar un crâmpei de 
dreptate divină trebuie să acceptați 
că se găsește, dacă nu în bucuria 
mea, atunci în gestul taurului. 
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Co-organised together with the 
Ministry of Research and Innova-
tion and the Institute for Nuclear 
Research from Romania, under the 
Romanian Presidency of the Council 
of the EU in 2019, the FISA2019 
and EURADWASTE’19 Confer-
ences took place in Pitesti (Ro-
mania), from 4-7 June 2019.

FISA and EURADWASTE con-
ferences have always been a major 
milestone on the EU/Euratom agen-
da, gathering on a regular basis re-
search and training organisations, 
academia, industry, technology 
platforms, European fora and Euro-
pean civil society, and International 
Organisations, participating in Eur-
atom Framework Programmes’. The 
key of their success lies in coherent-
ly summarising most activities and 
highlighting major achievements 
of the main pillars of the EU/Eurat-
om Fission Programmes, on safety 
of reactor systems and radioactive 
waste management. Following the 
successful edition in 2013, in Lith-
uania, these two major events are 
organised Jointly with the Romanian 
Presidency of the Council of the EU 
In 2019.

All balanced energy mix scenar-
ios elaborated in Europe on strate-

gic long-term vision for a prosper-
ous, modern, competitive and cli-
mate-neutral economy by 2050 in-
clude nuclear energy. While it is for 
each EU country to choose whether 
to make use of nuclear power, it 
remains the role of the European 
Union, together with its Member 
States and in the interest of all its 
citizens, to establish a framework 
to further develop and support EU/
Euratom research and training. The 
European Union has since long rec-
ognised its importance and benefi ts 
also through international coopera-
tion.

FISA 2019 EURADWASTE ‘19 
plenary introduction and closure 
provide an opportunity for both 
communities to gather, to exchange 
their views on shared challenges 
and opportunities in EU/Euratom 
research and training. Stakehold-
ers’ and policy makers’ participation 
contributes to setting the scene at 
EU / national / international levels 
and illustrating high benefi ts from 
cooperation by supporting, among 
others, today’s Energy/Climate/
Industrial policies and to tackle to-
day’s societal challenges. It also 
proves EU/Euratom constant suc-
cess in pursuing excellence in R&D, 

whilst facilitating pan-European 
collaborative eff orts across a broad 
range of nuclear science and tech-
nologies, nuclear fi ssion and radia-
tion protection.

FISA 2019 EURADWASTE ‘19 
parallel sessions facilitated detailed 
presentations and panel discussions 
on the latest achievements, main 
results and success stories, as well 
as key recommendations in the re-
spective areas. They are aimed at 
demonstrating that the knowledge 
base has advanced signifi cantly, and 
continuity between actions co-fund-
ed over time through the Euratom 
Framework Programmes guarantees 
a high impact and is of great added 
value to the scientifi c community. It 
also shows a capacity is maintained 
to suitably respond to any unex-
pected event or new EU/Euratom 
legislative Directives requirements 
such as the implementation of ded-
icated research and innovation (or 
coordinated and support) actions 
in response to the 2011 Fukushima 
Daichi accident.

With the incentive of Horizon 
2020, Framework Programmes en-
hance further integration towards a 
European Research Area together 
with better priorittsation at Euro-

INFOINFO

FISA 2019 AND EURADWASTE’19 - EUROPEAN 
COMMISSION CONFERENCES ON EURATOM 
RESEARCH AND TRAINING IN SAFETY OF 
REACTOR SYSTEMS RADIOACTIVE WASTE 
MANAGEMENT, 4-7 JUNE 2019



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVII, Nr. 201, mai – iunie 2019 35

INFOINFO

pean level, with the capitalisation 
of European Technology platforms 
and in close collaboration with In-
ternational Organisations or Fora. 
Evolutions towards European Joint 
Programmes, together with Member 
States Research and Innovation Pro-
grammes, are successfully illustrat-
ing the added value of a concerted 
European approach in nuclear safe-
ty research and training advocated 
by the European Commission and 
Member States.

FISA and EURADWASTE was also 
a unique opportunity for students, 
PhD, MSc or young professionals to 
take part in the ENEN PhD Event & 
Prize, FISA 2019 and EURADWASTE 
“19 Poster and PhD awards, and 
FISA 2019 thematic 
workshops addressing 
cross-cutting research 
and Innovation areas of 
common Interest and 
providing recommen-
dations for the future. 
The fi nalists were se-
lected and invited by a 
jury (Programme Com-
mittee) and awards 
were presented at the 
Joint closing plenary 
session. The awarded 
paper will be published 
in the European Physi-
cal Journal (EPJ N, EPJ 
Nuclear Sciences & 
Technologies), along-
side a special edition of 
EPJ-N and then within 
the conference pro-
ceedings.

Participants were also able to 
participate in a technical tour of the 
nudear facilities at Institute for Nu-
clear Research Pitesti (RATEN ICN), 
the Nuclear Fuel Plant (FCN Pitesti), 
the Cernavoda Nuclear Power Plant 
and waste management facilities, 
or the Extreme Ught Infrastructure 
- Nuclear Physics (EI_[-NP) in Bu-
charest, one of the most advanced 
research facilities in the world fo-
cusing on the study of photonuclear 
physics and its applications.

In the closure of the Confer-
ence The European Commission was 
thanking the Romanian Presidency, 
the Ministry of Research and Inno-
vation of Romania and the Institute 
for Nuclear Research (RATEN ICN) 

for hosting the conference in Pitesti 
and for the co-organisation of these 
events. They extended their grati-
tude to the speakers, chairs and co-
chairs, expert reviewers of all papers 
and presentations, rapporteurs, pro-
jects coordinators, panel members, 
ENS but also all staff  involved at any 
time whose contribution ensures 
that the FISA 2019 EURADWASTE 
‘19 Conferences had engaged the 
audience in an enjoyable, dynam-
ic and interactive way, ensuring the 
success of these conferences!

We from CNR-CME also con-
gratulate the Organising and Pro-
gramme Committee for a great con-
ference perfectly organized. 
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Apariție editorială: „Momente din istoria electrotehnicii 
românești în anii Centenarului Marii Uniri 1918 – 2018“, 
de Florin Teodor Tănăsescu și Valerius Stanciu  
Editura AGIR, București, 2018, Seria „Repere istorice“ 17x24 cm, legată, 
ISBN 978-973-720-736-4, 484 pag., 65 lei/ex.

Editura AGIR a adus în fața ci-
titorilor săi o carte eveniment: 
„Momente din istoria electrotehni-
cii românești în anii Centenarului 
Marii Uniri 1918 – 2018“, lucrare 
ce ilustrează urcușuri ale creațiilor 
românești, coborâșuri, dar și spe-
ranțe pentru o revenire la un nivel 
superior.

O lucrare elaborată de prof. dr. 
ing. DHC Florin Teodor Tănăsescu 
este totdeauna marcată de o deo-
sebit de bogată cantitate de mate-
rial tehnic informațional, dar și de o 
frumoasă lecție de cultură tehnică. 
Prezența ca autor, alături de domnul 
profesor Florin Tănăsescu, a regre-
tatului prof. dr. ing. Valerius Stan-
ciu, deschide calea cunoașterii unor 
momente de referință din istoria in-
dustriei electrotehnice românești, la 
care cei doi autori au fost implicați 
direct atât în renașterea, cât și în 
dezvoltarea spectaculoasă a aceste-
ia după anii 1950.

Cartea domnilor Tănăsescu și 
Stanciu este construită, parcă, pe 
un schelet biologic plin de viață, cu 
sentimente, cu speranțe și cu dez-
amăgiri. Dacă în primul capitol, se 
vorbește sugestiv despre „Copilăria” 
industriei electrotehnice românești 
(fi nele secolului al XIX-lea – prima 
parte a secolului XX, până în 1945), 
capitolul al doilea prezintă „Adoles-
cența și Maturitatea“ acestui impor-
tant sector al vieții fi ecărui român 
și al țării în întregul său (perioada 
1945 – 1990).

Din nefericire, autorii au fost, 
în mod obiectiv, obligați să-și inti-
tuleze capitolul al treilea „Industria 
electrotehnică românească între 
«civilizația buldozerului» și «renaș-
terea din cenușa păsării Phoenix»“. 
Citind lucrarea, scrisă cu multă 
obiectivitate, cu afecțiune paternă, 
cititorul cinstit cu el însuși, nu poate 
să nu simtă cu durere sucombarea 

unui organism ce părea pe deplin 
sănătos și în plin avânt al maturității 
sale. Încercările de reanimare sunt 
încă lipsite de instrumentele nece-
sare, dar autorii prezintă și prime-
le succese ale evoluției spre o nouă 
treapta de dezvoltare.

Abordările din capitolul patru 
(Programe/proiecte industriale mari 
la care industria electrotehnică ro-
mânească și cercetarea ei se regă-
sesc) și, respectiv, capitolul al cin-
cilea (ICPE în dezvoltarea industriei 
electrotehnice. Premiere științifi ce 
și industriale) lasă cititorului spe-
ranța unei revigorări cu intrarea în 
era informatizării.

Datele prezentate de cei doi 
autori, ilustrând impresionantele 
succese ale industriei electrotehni-
ce, difi cultățile imense cu care s-a 
confruntat aceasta, dar depăși-
te de oamenii care s-au format în 

adevăratele școli create în cadrul 
noilor întreprinderi, sunt completa-
te, în cadrul lucrării, cu contribuții 
de sufl et ale unora dintre cei care 
s-au implicat, s-au zbuciumat să re-
zolve probleme complexe și au îm-
bogățit țara cu noi echipamente și 

mașini necesare economiei 
românești, cu noi tehnologii 
și proceduri, cu noi direcții 
de cercetare în domeniu. Lis-
ta celor care au contribuit la 
reușitele științifi ce și tehno-
logice în domeniu, adăugând 
momente din viața lor, cu 
frământările, dar și cu succe-
sele lor, cuprinde specialiști 
de referință care și-au im-
primat numele pe produsele 
care au asigurat dezvoltarea 
industriei din România.

Industria electrotehnică 
din România a avut o „co-
pilărie“ ce a durat până în 
anii 1950 când au fost cre-
ate primele unități de refe-
rință ale industriei specifi ce 
și când, trebuie menționat, 
în primul rând, s-au format 
primii specialiști, au fost 
dezvoltate primele „nuclee“ 
de știință și tehnologie în 
domeniu, în care savanții in-

gineri români (amintim aici doar pe 
Constatin Bușilă) au construit pri-
mele trepte ale școlii de electroteh-
nică din România interbelică.

După război și mai ales după 
anii 1950, tot ce s-a creat mai îna-
inte a stat la baza revigorării întregii 
țări, în care industria electrotehnică 
a reprezentat vectorul de aplicare 
tehnologică în întreaga economie. 
Necesitatea dezvoltării sectorului 
energetic pentru acoperirea energi-
ei electrice care să asigure dezvol-
tarea, dar și necesarul de echipa-
mente electrotehnice pentru cele-
lalte sectoare industriale cu planuri 

Noutati editorialeNoutati editorialeˇ
‚
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de dezvoltate foarte ambițioase, au 
impus elaborarea unei strategii rea-
liste și ambițioase, de edifi care a in-
dustriei de profi l și de creștere a nu-
mărului specialiștilor, de pregătire a 
oamenilor care urmau să producă, 
să conducă și să creeze în domeniu.

Autorii lucrării prezintă, cu cu-
vinte calde, unitățile etalon ale in-
dustriei electrotehnice dezvoltate 
după anii 1950, cu provocările care 
le-au stat în față, cu difi cultățile în-
tâmpinate, dar și cu realizările care 

i-au califi cat ca adevărate școli ale 
tehnicii și tehnologiei moderne. Im-
plicarea și entuziasmul specialiștilor 
din aceste întreprinderi au permis 
depășirea unor difi cultăți care pă-
reau insurmontabile și realizarea 
unor produse așteptate în industria 
energetică, industria chimică, in-
dustria electronică etc. 

Nevoia de calitate și de perfor-
manță, precum și asimilarea, dezvol-
tarea și conceperea unor noi produ-
se cerute de progresul industrial al 
României au făcut necesară apariția 
Institutului de Cercetări și Proiectări 
Electrotehnice (ICPE), ca loc în care 
au fost efectuate primele studii și 
cercetări, în care s-au creat primele 
prototipuri ale unor produse și care a 
crescut și pregătit specialiștii de mare 
valoare pentru industria electrotehni-
că. Rezultatele remarcabile obținute 
de specialiștii ICPE, cu oamenii care 
au făcut posibile aceste realizări, en-
tuziasmul și implicarea acestora în 
rezolvarea, cu forțe proprii, a unor 
complexe cerințe ale industriei în dez-
voltare sunt prezentate în lucrarea de 

față cu îndreptățită mândrie de au-
tori, ei înșiși având un rol important 
în creșterea acestui „creier” al indus-
triei electrotehnice din România. 

În anii succesivi anilor ´50 ai 
veacului trecut au fost investiți mul-
ți bani pentru dezvoltarea industriei 
electrotehnice, au fost obținute re-
zultate notabile, dar, cel mai impor-
tant, a apărut un mare detașament 
de specialiști care au reușit să re-
zolve, prin forțe proprii, marile pro-
bleme ridicate de dezvoltarea țării, 

surmontând autarhii și condiții nu 
întotdeauna favorabile.

În capitolul trei al lucrării, entuzi-
asmul de început este înlocuit cu tris-
tețea determinată de degringolada 
economică de după anii 1990 și dis-
pariția, nu atât a întreprinderilor, cât 
a rezultatelor unor eforturi impresio-
nante făcute de oamenii acestei țări 
pentru viitorul industrial al României. 

Deși astăzi industria electroteh-
nică este doar o umbră a celei care 
a fost, autorii sunt plini de optimism 
și privesc cu încredere necesara și 
posibila renaștere, încă timidă, a 
unor nuclee ale acestei industrii, 
bazată pe principii ale economiei de 
piață, în epoca informațională, dar 
cu oameni care încă mai cred în va-
lorile științei și tehnicii din România.

În ultima parte a lucrării, speci-
aliștii care au marcat dezvoltarea in-
dustriei electrotehnice (evident că nu 
toți cei care ar fi  putut și care și-ar 
fi  dorit) își amintesc cu nostalgie de 
preocupările lor, de difi cultățile întâm-
pinate, dar și de produsele realizate, 
de domeniile de cercetare abordate, 

de colaborările cu specialiști din țară 
sau din străinătate, de oamenii care 
s-au format și care au continuat tra-
diția școlii naționale de electrotehnică.

Lucrarea, bogat ilustrată, este 
atât istorie, dar și o mărturisire de 
sufl et a celor doi specialiști care au 
avut un rol important în conducerea 
sectorului electrotehnic, au cunos-
cut din interior toate frământările 
din acest sector, au avut contribuții 
remarcabile la elaborarea de soluții 
și la edifi carea căilor de dezvoltare.

Cei doi autori, personalități 
remarcabile din industria elec-
trotehnică, și-au adus aportul și 
în dezvoltarea învățământului 
su perior în domeniu. În acest 
sens, din lucrarea prezentată nu 
puteau să lipsească referirile la 
școala românească de electro-
tehnică și la marile personalități 
științifi ce care au marcat-o. 

Cititorii lucrării pot urmări 
un material bogat, cu date deo-
sebit de bine conturate, cu mul-
tiple referiri la oamenii care au 
creat industria electrotehnică și 
cu marile lor realizări. Trebuie 
să mulțumim celor doi autori și 
celor peste 40 personalități din 
domeniu care aduc în fața citito-
rilor nu numai momente inedite, 
dar și oameni care au trăit, s-au 

format, au creat și s-au regăsit în in-
dustria electrotehnică românească. 

Lucrarea apărută la Editura 
AGIR poate fi  citită cu interes de 
numărul mare de specialiști care au 
trăit clipele de creștere a industriei 
electrotehnice, momentele triste de 
descreștere, dar care rămân opti-
miști privind o nouă etapă de revi-
gorare a acesteia, nu rămânând pa-
sivi, ci acționând, fi ecare după pu-
teri, după priceperi și după canalele 
proprii de infl uență pentru a repune 
în drepturile ce i se cuvin și cerute 
de economia țării acestui vital sec-
tor. De asemenea, lucrarea poate fi  
citită de toți cei care doresc să cu-
noască oamenii și eforturile pe care 
le-au depus pentru a crea un sector 
industrial esențial pentru dezvoltare 
și să rezolve, prin implicare și dăru-
ire, problemele difi cile și complexe 
ale unei industrii în faza de creștere 
spectaculoasă. 

Nicolae Golovanov,
Victor Vernescu,

consilieri ai CNR – CME
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Aspect de la lansarea cărții 
la Editura AGIR (7 mai 2019)
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