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Digitalizarea a fost unul dintre 
subiectele esențiale și dominante 
ale Agendei Președinției României în 
semestrul I din acest an, cu toată 
gama de subiecte aferen te, auto-
matizări, blockchain, cyber security, 
cercetare-inovare, efi ciență energe-
tică și multe altele. 

Am afl at de la știri că Grupul 
Renault a inaugurat noul său sediu 
Globalworth din România, o clădire 
cu certifi cări internaționale de clădi-
re verde (BREAM și EDGE-Excellence 
in Design for Greater Efi ciences) cu 
emisii scăzute, efi ciență energetică, o 
clădire digitală care alătură digitaliza-
rea industriei auto acestui domeniu.

Poziționarea României în fruntea 
clasamentului mondial al țărilor care 
produc în industria software este o 
campanie tehnologică esențială.

Digitalizarea este un exemplu 
de voință politică remarcabilă, care 
dinamizează economia, care por-
nește de la oamenii de știință, de 
la educație, de la cercetare-inovare, 
standardizare, pentru industrie și 
mai ales pentru publicul benefi ciar. 
Inițiativele tehnologice de tip ter-
mostat – „green button“ (butonul 
verde) au câștigat teren spre con-
ceptul revoluționar de clădiri/ orașe 
inteligente, IoT,etc. 

Dezvoltarea tehnologiilor IT&C-in-
formatice și de comunicații în dome-
niul Cloud, Big Data, Cyber security, 
GIS (Geografi c Information System) 
atrag zilnic alte inovări industriale, în 
toate domeniile economice. 

Transpunerea în practică a pre-
vederilor Acordului COP 21 de la Pa-
ris a adus noi provocări tehnologice 
pentru mediu, mai ales în domeniul 
energiei, tehnologiile digitale de 
monitorizare fi ind însoțite de sen-
zoristică în instalațiile de generare 
care urmăresc reducerea noxelor și 
emisiilor care contribuie la încălzirea 
globală. În România, industria ener-
getică a redus emisiile în 25 de ani 
cu peste 59,5%. Depoluarea chimi-
că și, mai ales, cea termică a apelor 
a intrat într-o nouă etapă calitativă 
datorită tehnologiilor digitale.

Clădirile noi și electrocasnice-
le sunt digitale și sunt conectate 
la internetul lucrurilor (IoT), sunt 
gestionate energetic de procesoare 
comandate local sau de la distanță, 
autoturismele sunt digitalizate, atât 
cele clasice, cât și cele hibride sau 
electrice, ele adaptându-se în con-

ceptele energetice integrate de ge-
nerare/ stocare. 

Tehnologiile din zona transpor-
turilor suferă transformări funda-
mentale legate de efi ciența energe-
tică, de schimbarea resurselor de la 
fosile spre electrice și de creșterea 
siguranței prin introducerea infor-
matizării către vehiculele fără șofer. 

Digitalizarea a adus schimbări 
remarcabile în domenii noi cum sunt 
agricultura și zootehnia. Există azi 
utilaje agricole multifuncționale, fără 
mecanizator, conduse de calculator 
(procesor) care culege infor-
mații din GIS, irigă culturile 
din terenurile respective la 
rădăcină. Fermele agricole di-
gitale au devenit și ele o rea-
litate cu proceduri și senzoris-
tică de ultimă generație. 

Amenințările teroriste, mi-
grația și alte fenomene sociale 
au impus noi agende cu noi 
tehnologii de prevenire și com-
batere a terorismului și crește-
re a siguranței cetățenilor.

Atât în SUA, cât și la ni-
velul Uniunii Europene s-au 
adoptat noi standarde pri-
vind dezvoltarea zonelor urbane și 
rurale, în concepte noi în acord cu 
aceste dezvoltări tehnologice de in-
teligență artifi cială. 

Ne afl ăm în fața unor noi abordări 
tehnologice în domeniul sănătății po-
pulației, cu spitale digitale, în care se 
tinde spre unifi carea bazelor de date 
privind evidența populației cu cele 
ale casei de asigurări de sănătate și 
inspectoratelor pentru situații de ur-
gență (pomperi, SMURD și salvare) în 
care totul este digital și obiectiv. 

Educația și Cercetarea consti-
tuie fundația dezvoltării domeniilor 
economice digitale. Educația și pre-
gătirea profesională permanentă pe 
tot parcursul activității au devenit 
componente esențiale ale progresu-
lui spre civilizația durabilă.

Planifi carea economică interdis-
ciplinară este o nouă provocare ce 
impune noi modele de guvernanță in-
teligentă SISTEMICĂ, pe care foarte 
puține țări sunt pregătite să le aplice. 
Strategiile și politicile sunt deosebit 
de importante, dar cel mai important 
lucru este ca ele să fi e implementa-
te, adică transpuse „de pe hârtie în 
economie“. Investițiile sunt elemen-
tul esențial al dezvoltării durabile, iar 
vocația de a construi este esențială 

pentru a garanta progresul și dezvol-
tarea economică a societății digitale.

Uniunea Europeană a adoptat 
directive și măsuri de implementare 
a tehnologiilor digitale în viața ce-
tățenilor și de transformare radicală 
a țărilor membre, România are atât 
dreptul, dar și obligația de a se con-
forma cu ele în acord cu statutul său 
de țară membră a UE. 

Mediile virtuale, site-urile de soci-
alizare au schimbat fundamental viața 
noastră, a tuturor, au adus lucruri noi 
și informații esențiale, o comunicare 

facilă și o altă viteză de propagare a 
informației. Nu este de neglijat faptul 
că mediul virtual a modifi cat funda-
mental procesele electorale din toată 
lumea, o realitate pe care sociologii 
încă nu au studiat-o aprofundat, iar 
mediul politic o utilizează imprevizibil.

Digitalizarea este cea mai mare 
revoluție tehnologică a omenirii (de-
numită generic R 4.0), care a atins 
și zone neașteptate, cum este cea a 
religiei, unde Vaticanul s-a adaptat 
schimbărilor tehnologice și comunică 
în mediul virtual, lucru observat foarte 
bine cu ocazia recentei vizite a Sanc-
tității sale, Papa Francisc în România!

Industria energiei implementea-
ză tehnologiile digitale, astfel încât 
SEN să funcționeze mai sigur, mai 
efi cient economic, cu parametri de 
calitate mai buni, în acord cu ten-
dințele mondiale în interesul consu-
matorilor. Managementul profesional 
și investițiile în dezvoltarea durabilă 
a SEN nu sunt simple lozinci în pro-
gramele politice de guvernare, ci ele 
trebuie să devină o realitate concre-
tă și practică în viața de zi cu zi. 

Digitalizarea și revoluția tehnolo-
gică R 4.0 sunt o realitate esențială 
care ne transformă viața de zi cu zi 
și suntem profund implicați în ea. 

EditorialEditorial

TRANZIȚIA ENERGETICĂ ÎN REVOLUȚIA DIGITALĂ
Călin Vilt, consilier științifi c al CNR – CME
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Energia nucleară este o compo-
nentă crucială, recunoscută ca atare 
la nivel european, care în contextul 
politicilor și strategiilor europene, 
construite în baza obiectivelor de 
decarbonizare, siguranță în aprovi-
zionare și sustenabilitate pe termen 
lung, aduce o contribuție de 26% la 
producția europeană de electricita-
te, cu o pondere de 50% în energia 
cu emisii reduse de dioxid de car-
bon, asigură în prezent 1,1 milioa-
ne locuri de muncă 
la nivelul Uniunii 
Europene (UE), cu 
potențial de crește-
re, cu o cifră de afa-
ceri anuală de peste 
100 miliarde euro, 
în condițiile în care 
fi ecare euro cheltuit 
generează 5 euro în 
PIB-ul european. 

Raportul celui 
mai recent panel 
interguvernamental 
pe schimbări clima-
tice (IPCC) confi rmă 
faptul că energia nu-
cleară este esențială 
pentru menținerea 
încălzirii globale sub 
ținta de 1,5 grade1. De asemenea, 
documentul strategic adoptat de 
Comisia Europeană „A Clean Planet 
for all2“ recunoaște rolul acesteia ca 
sursă cu emisii reduse de carbon, 
fi ind, alături de regenerabile, „co-
loana vertebrală“ a decarbonizării 
sectorului energetic european în 
perspectiva anului 2050.

O scădere a producției de ener-
gie din surse nucleare ar amenința 

în mod serios securitatea energetică 
și atingerea țintelor de mediu și ar 
conduce în mod inevitabil la elibe-
rarea a miliarde de tone de carbon 
în atmosferă, rezultate din înlocui-
rea energiei nucleare cu alte surse 
de generare, potrivit Agenției Inter-
naționale pentru Energie (IEA) din 
cadrul OECD3.

De aceea, a fost fi resc ca sub 
egida și în marja exercitării de către 
România, stat membru cu „vocație“ 

nucleară, a Preșe-
dinției Consiliului 
UE, să aibă loc în 
perioada 1 ianua-
rie – 30 iunie 2019 
o serie de eveni-
mente care evocă 
utilizarea pașnică 
a energiei nucle-
are, în ansamblul 
ei. 

Mai întâi a 
fost evenimen-
tul „Soluții pentru 
o Europă a anului 
2050 fără emisii 
de carbon. Contri-
buția tehnologiilor 
cu emisii reduse 
de carbon“, des-

fășurat la Bruxelles, la data de 19 
februarie 2019, organizat de Minis-
terul Energiei, cu suportul Ministe-
rului Afacerilor Externe și al Repre-
zentanței Permanente a României 
la Uniunea Europeană, organizat în 
cooperare cu Forumul Atomic Euro-
pean (FORATOM) și Forumul Atomic 
Român (ROMATOM). Evenimentul 
s-a bucurat de prezența ministrului 
energiei Anton Anton, comisarului 

european Miguel Arias Cañete și a 
directorului general adjunct Geras-
simos Thomas, DG ENERGY/Comisia 
Europeană. Cu această ocazie s-a 
prezentat public studiul „Căile spre 
2050: rolul nucleului într-o Europă 
cu emisii reduse de carbon4“ reali-
zat la comanda FORATOM, dezba-
terile având loc într-un panel echi-
librat, cuprinzând reprezentanți ai 
EuroWind, Eurelectric, IFIEC Europe 
(asociația consumatorilor industriali 
de energie din Europa) și ROMA-
TOM. Comentariile de închidere au 
fost adresate de reprezentanții FO-
RATOM, ai Ministerului Energiei și ai 
Comisiei Europene.

Un al doilea eveniment de o 
amploare deosebită, care a făcut 
ca pentru trei zile Municipiul Pitești 
să devină „capitala europeană a 
cercetării nucleare“, a fost „Con-
ferința Comisiei Europene privind 
Cercetarea și Training-ul EURATOM 
în domeniul Securității nucleare și 
sistemelor aferente reactoarelor nu-
cleare, precum și în domeniul Gesti-
onării deșeurilor radioactive“, FISA 
2019/EURADWASTE '19, 4 – 6 iu-
nie 2019, care a întrunit peste 400 
de specialiști în domeniu din spa-
țiul Uniunii Europene, dar și invitați 
din afara Uniunii. Pe lângă Comisia 
Europeană, din partea României 
s-au implicat Ministerul Cercetării 
și Inovării, Ministerul Energiei și 
RATEN/Institutul pentru Cercetări 
Nucleare din Pitești. Conferința a 
abordat și a implicat toate părțile 
interesate relevante: organizații-
le de cercetare și formare, mediul 
academic, industria, platformele 
tehnologice, forurile europene, so-
cietatea civilă europeană și organi-
zațiile internaționale.

Ca o urmare fi rească a celor 
două evenimente menționate mai 
sus, a urmat Conferința „Energia 
nucleară într-o lume în schim-

Politici energeticePolitici energetice

CONFERINȚA „ENERGIA NUCLEARĂ ÎNTR-O LUME 
ÎN SCHIMBARE“, BUCUREȘTI, 26 IUNIE 2019. 
MANIFESTUL INDUSTRIEI NUCLEARE EUROPENE
Teodor Chirica, președintele FORATOM

1 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter2_Low_Res.pdf
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
3  https://webstore.iea.org/nuclear-power-in-a-clean-energy-system
4 https://www.fticonsulting.com/~/media/Files/us-fi les/intelligence/intelligence-research/pathways-2050-role-nuclear- 
  low-carbon-europe.pdf 

Teodor 
Chirica

Conferința „Energia nucleară într-o lume în schimbare“, care a 
avut loc la Hotelul „Intercontinental“ din București, în 26 iunie 2019, 
a fost ultimul dintr-un șir de evenimente dedicate energiei nucleare, 
desfășurate în perioada exercitării de către România a Președinției 
Consiliului Uniunii Europene.
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bare“, organizată de FORATOM, 
voce a industriei nucleare europene 
pe lângă instituțiile europene, în co-
laborare cu ROMATOM, asociația in-
dustriei nucleare din România, care 
a avut loc la București la data de 26 
iunie 2019, cu patru zile înainte de 
încheierea mandatului României la 
Președinția Consiliului Uniunii! 

Conferința a debutat cu o 
avanpremieră de excepție, din partea 
dlui general cosmonaut Dumitru Pru-
nariu, care la dineul ofi cial din 25 iu-
nie a vorbit cu multă pasiune, făcând 
legătura dintre cosmos și microcos-
mos, acolo unde se petrec reacțiile 
nucleare.

Nu întâmplător, premergător 
conferinței „Energia nucleară în-
tr-o lume în schimbare“, a avut tot 
la București, în zilele de 25 – 26 
iunie 2019, întâlnirea #Liderilor 
din Industria Nucleară Euro-
peană. Întrunirea, deschisă de dl 
Teodor Chirica, președinte FORA-
TOM s-a desfășurat după principi-
ile Chatham House. După discuții 
și schimburi de opinii, la fi nal s-a 
adoptat Manifestul comun, semnat 
de liderii celor mai importante 24 
companii europene5 din domeniul 
nuclear, document care subliniază 
faptul că Uniunea Europeană și in-
dustria nucleară trebuie să lucreze 
împreună, pentru a avea o Europă 
prosperă și neutră din punct de ve-
dere al emisiilor de dioxid de car-
bon până în 2050. 

Lansarea „publică“ a Manifes-
tului a avut loc în cadrul conferin-
ței „Energia nucleară într-o lume în 
schimbare/Nuclear in a World Chan-
ging“, eveniment anunțat printr-un 
comunicat de presă FORATOM6, re-
dat mai jos. Textul #Manifestului 
Nuclear Europe Leaders poate fi  gă-
sit pe website-ul FORATOM.

Conferința s-a bucurat de o par-
ticipare selectă, cu peste 130 de 
specialiști din industria nucleara și 
factori de decizie la nivel național, 
european și mondial, regăsindu-se 
manageri de vârf din industria nu-
cleară europeană: producție, indus-
tria orizontală, cercetare, dezvol-

tare și inovare. Industria nucleară 
din România a fost prezentă, atât 
în audiență, cât și la dezbateri. Au 
mai participat reprezentanți ai al-
tor organizații și asociații mondiale, 
europene sau naționale, cum sunt 
Comisia Europeană, OECD/Agen-
ția pentru Energia Nucleară, World 
Energy Center/Comitetul Național 
Român – CNR – CME, Centrul pen-
tru Studii Politice Europene – CEPS, 
Comitetul Economic și Social Eu-
ropean – EESC, sindicatul Univers
(membru al Federației Europene a 
Sindicatelor pentru Servicii Publice).

Ca invitați speciali sunt de men-
ționat domnii Gerassimos Thomas, 
director general adjunct DDG ENER-

GY, Comisia Europeană, William Ma-
gwood, directorul general al Agen-
ției Nucleară/OECD, Ed McGinnis, 
secretar de stat adjunct, US Depart-
ment of Energy (DOE), US, dr. Șer-
ban Valeca, vice-președinte al Se-
natului României, și Cosmin Ghiță, 
directorul general al Nuclearelectri-
ca SA și președintele ROMATOM. 

Deschiderea lucrărilor și cuvân-
tul de bun venit a fost adresat de 
domnii Yves Desbazeille, directo-
rul general al FORATOM, și Cosmin 
Ghiță, iar mesajele cheie, subliniind 
rolul și contribuția energiei nucleare 

la dezvoltarea sustenabilă globală, 
au fost adresate de distinșii invitați, 
domnii dr. Șerban Valeca, William 
D. Magwood IV și Dinu Bumbă-
cea, Partener Deloitte Consultanță. 
Cu acest prilej, Deloitte a prezen-
tat contribuția industriei nucleare 
la economia Uniunii Europene, pe 
baza unui studiu realizat la coman-
da FORATOM7.

Într-o intervenție separată, dl Ed 
McGinnis, adjunct al secretarului de 
stat pentru Energie (DOE), a evocat 
raportul OECD/IEA ca un „apel ma-
jor de trezire“, insistând asupra fap-
tului că ponderea regenerabilelor de 
34% astăzi, a rămas în limitele celor 
35% de acum 20 de ani. În conti-

nuare, s-au prezentat progresele 
tehnologice din SUA, cu domeniului 
SMR, dar și inițiativa internațională 
lansată de SUA, Canada și Japonia 
privind „Inovarea Nucleară: Viitor al 
Energiei Curate (NICE Future)“, ini-
țiativă la care au aderat Argentina, 
Polonia, România, Rusia, Emiratele 
Arabe Unite și Regatul Unit.

Cele trei sesiuni succesive care 
au urmat, au oferit informații foar-
te valoroase despre unele dintre 
cele mai importante aspecte la 
care industria nucleară trebuie să 
le răspundă, vizând următoarele 
domenii:

Politici energeticePolitici energetice

5 Ansaldo Nucleare, CEA, CEZ Group, EDF, EDF Energy, EnergoAtom, Engie Electrabel, Fennovoima, Fortum, Framatome,
  Kozloduy NPP, MVM Group, Nuclear Industry Association, National Nuclear Laboratory, Nuclearelectrica, Orano,
  swissnuclear, Synatom, Tecnatom, TVO, Uniper Sweden, Urenco, Vattenfall, Westinghouse
6 https://www.foratom.org/press-release/nucleareuropeleaders-call-for-industry-and-policymakers-to-work-
  together-for-a-prosperous-and-carbon-free-europe/
7 https://www.foratom.org/press-release/investing-in-low-carbon-nuclear-generates-jobs-and-economic-growth-
  in-europe/ 

Senatorul Șerban Valeca (stânga) și Cosmin Ghiță
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• principalele provocări care 
afectează sectorul energetic al 
Uniunii Europene: reprezentantul 
Comisiei Europene a reliefat faptul că 
toate Statele Membre sunt angajate 
în reducerea emisiilor de carbon, nu-
clearul urmând să aibă per ansamblu 
o cotă de 15 – 20% din producția de 
electricitate a anului 2050;

• Rolul extinderii duratei de 
viață a centralelor nucleare existen-
te, singura soluție de astăzi pentru 
menținerea deschisă a opțiunii nu-
cleare până în 2030 – 2035, urmând 
ca asigurarea cotei de 15 – 20% la 
nivelul anului 2050 să fi e susținută 
de relansarea proiectelor noi de cen-
trale nuclearoelectrice. FORATOM a 
pregătit un document de poziție care 

reliefează importanța extinderii du-
ratei de viață a fl otei nucleare exis-
tente din Uniunea Europeană;

• În fi nal, a fost abordat subiec-
tul provocator de asigurare a com-
petențelor necesare în sectorul 
nuclear, cu accent pe menținerea și 
transferul cunoștințelor din interio-
rul organizațiilor, atragerea tinerei 
generații și limitarea plecărilor

Comentariile de închidere au fost 
adresate de dl Teodor Chirica, pre-
ședintele FORATOM, rezumând des-
fășurarea evenimentului și reținând 
următoarele concluzii principale:

1. Pentru a realiza o Europă ne-
utră din punct de vedere al emisiilor 
de dioxid de carbon până în 2050, in-
dustria nucleară trebuie să colaboreze 

cu instituțiile europene, pentru a face 
față provocărilor cu care se confruntă;

2. Toate tehnologiile „curate“ 
sunt necesare în atingerea țintelor 
de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră;

3. Menținerea competențelor, tran-
sferul efi cient și conservarea cunoștin-
țelor, precum și atragerea tinerilor în 
industria noastră sunt angajamente 
majore pentru industria nucleară.

Industria nucleară este conștientă 
nu numai de oportunitățile sale, ci și 
de provocările cu care se confruntă, 
fi ind dispusă să le abordeze împre-
ună. Numai prin colaborare, energia 
nucleară își va menține rolul semnifi -
cativ în Europa și va ajuta decarbo-
nizarea într-un mod efi cient. 

Politici energeticePolitici energetice

București, 26 iunie 2019: 
Reprezentanți de nivel înalt din 
producția de energie nucleară 
și industria orizontală asociată1

și-au prezentat astăzi (26 iunie 
2019) convingerea lor cu privi-
re la ceea ce trebuie făcut pen-
tru a avea o Europă fără emi-
sii de carbon până în 2050, 
menținând în același timp 
creșterea economică și locu-
rile de muncă. În cadrul ma-
nifestului lor comun, aceștia 
invită factorii de decizie din 
UE să colaboreze cu ei pentru 
a depăși obstacolele care pot 
împiedica Europa să își atingă 
obiectivele.

„Salutăm foarte mult această 
inițiativă luată de directorii gene-
rali2 și directorii departamentelor 
nucleare3 din industria nucleară, 
în mod special în perspectiva unei 
noi Comisii Europene și a noului 
Parlament European deja ales în 
acest an“, spune Yves Desbazeille, 
directorul general al FORATOM. 
„Obținerea unei Europe fără emisii 
de dioxid de carbon până în 2050 

este o țintă foarte ambițioasă și 
este important să utilizăm cât mai 
bine toate instrumentele de decar-
bonizare deja disponibile astăzi. 
Energia nucleară este recunoscu-
tă la nivel internațional drept un 
element crucial în lupta împotriva 
schimbărilor climatice și noi, ca in-

dustrie, suntem pregătiți să ne ju-
căm rolul“.

Respectarea ambiției UE de de-
carbonizare a economiei sale va 
necesita investiții semnifi cative în 
toate tehnologiile cu emisii redu-
se de carbon. Aceasta înseamnă 

investirea în Europa, atât pentru 
funcționarea pe termen lung a fl o-
tei nucleare existente, cât și pentru 
construirea unei noi capacități nu-
cleare semnifi cative (cca. 100 GW). 
Ambele direcții sunt realizabile dacă 
instituțiile UE, statele membre și in-
dustria nucleară europeană colabo-
rează în parteneriat.

În acest sens, industria nu-
cleară se va strădui:

 Să livreze capacitățile nu-
cleare necesare la timp și la un 
cost competitiv;

 Să realizeze activități de 
cercetare, dezvoltare și inovare în 
Europa pentru a identifi ca zonele în 
care industria nucleară poate con-
tribui la decarbonizarea altor sec-
toare;

 Să contribuie la asigurarea 
securității aprovizionării cu energie;

 Să continue gestionarea res-
ponsabilă a combustibilului nuclear 
ars și a deșeurilor radioactive;

 Să investească și să mențină 
capitalul uman;

 Să creeze o structură euro-
peană puternică pentru a exporta 

#LideriiIndustrieiNucleareEuropene solicită 
industriei și factorilor de decizie să colaboreze 
pentru o Europă prosperă și fără emisii de carbon*

* Comunicat de presă FORATOM, București, 26 iunie 2019
1 Ansaldo Nucleare, CEA, CEZ Group, EDF, EDF Energy, EnergoAtom, Engie Electrabel, Fennovoima, Fortum, 
Framatome,Kozloduy NPP, MVM Group, Nuclear Industry Association, National Nuclear Laboratory, Nuclearelectrica, 
Orano, swissnuclear, Synatom, Tecnatom, TVO, Uniper Sweden, Urenco, Vattenfall, Westinghouse
2 Chief Executive Offi  cers
3 Chief Nuclear Offi  cers 

Yves Desbazeille
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tehnologii și abilități nucleare către 
piețele internaționale.

În același timp, recomandă ca 
UE:

 Să fi e de acord cu obiectivul 
ambițios privind emisiile de CO2 
zero pentru UE în 2050;

 Să asigure un cadru politic co-
erent, consistent și stabil în UE (in-
clusiv pentru Euratom);

Să implementeze un cadru 
de investiții care să încurajeze in-
vestițiile în toate opțiunile com-
petitive, cu emisii reduse de car-
bon;

 Să susțină un mix energetic 
stabil cu emisii scăzute de carbon, 
care să poată asigura creșterea 
ponderii producției de energie rege-
nerabilă;

 Să elaboreze și să pună în 
aplicare o strategie industrială pu-
ternică pentru a se asigura că Eu-
ropa își păstrează poziția de lider 
tehnologic;

 Să sprijine competențele  
umane.

#Manifestul NuclearEuropeLea-
ders poate fi  găsit pe website-ul 
FORATOM. 

Despre FORATOM: Forumul 
Atomic European (FORATOM) este 
asociația comercială cu sediul în 
Bruxelles pentru industria energiei 
nucleare din Europa. FORATOM este 
formată din 15 asociații nucleare na-
ționale. FORATOM reprezintă aproa-
pe 3000 de companii europene care 
activează în industrie, care susțin în 
jur de 1 100 000 de locuri de muncă 
în Uniunea Europeană.

Pentru mai multe informații, vă 
rugăm să o contactați pe Jessica 
Johnson: jessica.johnson@foratom.org

CASE INTELIGENTE ȘI ECHIPAMENTE 
ELECTROCASNICE. SITUAȚIA ACTUALĂ*
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME

Importantele dezvoltări teh-
nologice în domeniul senzorilor, a 
materialelor de izolație termică, a 
sistemelor moderne de comunica-
ție, precum și conceptele moderne 
privind managementul energiei au 
condus la elaborarea de noi soluții 
pentru echipamentele electrocas-
nice și, implicit, a modului în care 
acestea sunt gestionate în interiorul 
unei case „inteligente“. La rândul 
lor, casele „inteligente“ formează 
celulele de bază ale unui oraș „inte-
ligent“. Se consideră că o casă devi-
ne „inteligentă“ în momentul în care 
se asigură integrarea tuturor echi-
pamentelor și a senzorilor din casă 
într-un sistem unic, controlabil in-
formatic, având ca obiectiv crește-
rea efi cienței energetice, asigurarea 
unui confort superior și un sistem 
efi cient de comunicație care să per-
mită integrarea casei „inteligente“ 
în orașul „inteligent“.

Echipamentele electrocasnice, 
utilizând soluții moderne de conver-
sie a energiei și de utilizare efi cientă 
a acesteia, sunt, în prezent, dotate 
cu sisteme informatice de comandă, 
de control, cu sisteme de comuni-
cație proprii având caracteristici de 
interoperabilitate.

Principalele echipamente elec-
trocasnice asupra cărora se în-
dreaptă atenția producătorilor de 
echipamente inteligente sunt: aspi-

ratoare autonome, sistemele de aer 
condiționat (încălzire, răcire și ven-
tilație), iluminat electric, receptoare 
controlabile, sisteme de încălzire a 
apei, sisteme audio-video, frigidere, 
echipamente de bucătărie ș.a.

Performanțele ridicate ale echi-
pamentelor electrocasnice sunt de-
fi nite încă din faza de proiectare, pe 
baza unor concepte de proiectare 
ecologică.

Directivele UE privind proiectarea 
ecologică (eco-design) [1], eticheta-
rea energetică [2], efi ciența energe-
tică [3], precum și directiva privind 
performanța energetică a clădirilor 
[4] reprezintă, în prezent, condiții 
obligatorii pentru integrarea echipa-
mentelor din interiorul unei clădiri 
„inteligente” și premizele pentru cer-
cetare, inovare, competitivitate între 
producătorii viitoarelor echipamente 
electrocasnice „inteligente“. 

Un rol important în atingerea 
obiectivelor asumate privind efi -
ciența energetică a receptoarelor 
„inteligente“ și realizarea clădirilor 
„inteligente“ îl are dezvoltarea sis-
temului de contorizare „inteligentă“ 
care permite transmiterea către uti-
lizator, în timp real, a informațiilor 
privind energia utilizată și costurile 
asumate pe baza prețurilor de pe 
piața de energie electrică.

Includerea caselor „inteligente“ 
într-o rețea „inteligentă“ permite 

utilizatorilor să participe direct la 
procesele care au loc în sistemul 
electroenergetic prin posibilitatea 
unui răspuns „inteligent“ la solici-
tările furnizorului de energie, asi-
gurând reducerea nivelului energi-
ei utilizate, desigur fără a renunța 
la „confortul“ oferit de aplicațiile 
energiei electrice. Se consideră că 
răspunsul „inteligent“ la cerere (de-
mand response) va deveni o teh-
nologie cu un impact major asupra 
modului în care se va asigura, în vi-
itor, acoperirea grafi cului de sarcină 
al utilizatorilor.

Desigur că fi ecare casă „inteli-
gentă“ trebuie să aibă propriul sis-
tem de management (building ma-
nagement system) care, pe baza 
informațiilor de la numeroșii sen-
zori din clădire, va adopta proceduri 
optime pentru creșterea efi cienței 
energetice în clădire, prin aplatiza-
rea grafi cului de sarcină, utilizarea 
optimă a surselor de energie, inclu-
siv a surselor regenerabile.

Un rol important în dezvoltarea 
caselor „inteligente“ și desigur a 
orașelor „inteligente“ îl are accesul 
la internet pentru a asigura comu-
nicația atât cu furnizorul de energie, 
cât și în interiorul clădirii. Nivelul 
accesului la internet în țările din 
Uniunea Europeană este prezentat 
în fi gura 1, în care se observă fap-
tul că în România circa 75% dintre 

*) Prelucrare după: Serenco T., Bertoldi P., Smart home and appliances: State of the art, JRC Technical Reports, 
Joint Research Centre European Commission, 2019
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locuințe au acces la internet, dar o 
redusă utilizare efi cientă acestuia, 
deși suprafața țării este bine acope-
rită de semnal.

Deși piața echipamentelor cas-
nice inteligente este încă redusă 
se observă o tendință de trecere la 
echipamente inteligente, în special 

în cazul familiilor tinere. În fi gura 
2 sunt indicate sistemele și echipa-
mentele, care au cea mai mare pro-
babilitate de a fi  înlocuite de echi-
pamente electrocasnice inteligente.

Pentru a asigura un manage-
ment energetic efi cient al unei case 
„inteligente“, sistemul de alimentare 
cu energie trebuie să fi e considerat 

o minimicrorețea energetică, în care 
este activ un mare număr de senzori 
interconectați prin intermediul unui 
sistem informatic și de comunicație.

Se consideră că utilizarea echi-
pamentelor electrocasnice „inteli-
gente“ poate asigura o reducere a 
necesarului de energie cu circa 15% 
pentru obținerea acelorași servicii.

Un rol important pentru promo-
varea echipamentelor electrocas-
nice „inteligente“ îl au organismele 
de standardizare, care urmează să 

asigure condițiile pentru 
reducerea costurilor, prin 
proiectarea adecvată de 
echipamente, prin stan-
dardizarea sistemelor 
de transfer de date între 
echipamente (internet of 
things), a transferului de 
date de la contoare, sen-
zori și alte dispozitive din 
schemă, utilizând facilități 
de comunicare oferite de 
casele „inteligente“ și de 
rețelele „inteligente“.

Elaborarea de stan-
darde privind sistemele de 
management al energiei în 
casele „inteligente“, a stan-
dardelor de interoperabili-
tate, a modului în care se 
implementează tehnologia 
Răspunsului la Cerere (De-

mand response), a tehnologiei pentru 
alimentarea automobilelor electrice, a 
modului de utilizare a surselor rege-
nerabile de energie și a sistemelor de 
stocare a energiei vor avea un impact 
important privind creșterea nivelului 
de penetrare a echipamentelor „inte-
ligente“ într-o casă „inteligentă“, din-
tr-un oraș „inteligent“, prevăzut cu o 
rețea electrică „inteligentă“ de alimen-
tare cu energie.

Tehnologiile privind inteligența 
artifi cială, internetul lucrurilor (in-
ternet of things), tehnologia bloc-
kchain etc vor sta la baza realizării 
echipamentelor electrocasnice din 
epoca digitală.

Desigur că echipamentele mai 
evaluate, „inteligente“ necesită utiliza-
tori cu o pregătire tehnică mai ridicată, 
personal califi cat de mentenanță, pro-
iectanți cu pregătire superioară care 
să asigure integrarea noilor tehnologii 
în echipamentele care sunt indispen-
sabile unei societăți moderne. 

Note
[1] *** Eco-design Directive 

2009/125/EC.
[2] *** Energy Labelling Directi-

ve (2010/30/EU).
[3] *** Energy Effi  cience Directi-

ve (2012/27/EU).
[4] *** Energy Performance of 

Buildings Directive (EPBD).
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Este un fapt cunoscut că orga-
nismele europene (CE) doresc să 
aibă un set de politici „comune“ 
(„piață unică“) în domeniul ener-
giei. Mă voi referi în acest articol 
îndeosebi la sectorul de gaze na-
turale. Nu este scopul meu aici să 
fac o istorie elaborată și completă a 
evoluției pieței de petrol și gaze din 
punctul de vedere al regularizării la 
nivel european. Consider că cei din 
„breaslă“ cunosc bine toate detalii-
le „istorice“, drept pentru care mă 
voi referi numai la „evoluția“ anilor 
2017/2019. 

Mi-aș permite să încep prin a 
afi rma un fapt cunoscut, dar dese-
ori „ocolit“ sau „nemenționat“, și 
anume că Uniunea (Comunitatea) 
Europeană este de fapt un orga-
nism extrem de birocratic, „împo-
vărat“ de interese cu standarde du-
ble, unul „de fațadă sau politic“ la 
nivel european și celălalt, consider 
eu cel adevărat, de interese națio-
nale și regionale. În plus, CE este 
din ce în ce mai tare prinsă în „dez-
bateri“ interne – imigrația, populis-
mul, Brexit – și părerea mea este 
că asistăm la schimbări masive în 
principiile și valorile fundamentale. 
Este important să fac această afi r-
mație, întrucât ar pune intervenția 
mea într-o perspectivă corectă. 

În afară de România, cu inde-
pendența sa relativă față de gazul 
din Rusia, Europa este, momentan, 
„captivă“ gazului din Rusia. De aici, 
stipulez eu, izvorăște cu adevărat 
diviziunea dintre politicile comune 
EU (cu caracter pur politic) și politi-
cile regionale și naționale, care sunt 
mai degrabă pragmatice. 

La ora actuală există, cel puțin 
teoretic, multe „directive“ care, în 
principiu, ar trebui să „ghideze“ po-
liticile energetice, inclusiv directiva 
(de fapt numeroasele directive care 
se modifi că în mod constant, cred că 
s-a ajuns la varianta a IV-a?) pen-

tru gazul natural, de-carbonifi care a 
energiei, „piața unică“ etc. Personal 
sunt de opinia că implementarea 
acestor directive va fi  problemati-
că. Participând la diferite conferințe 
și citind diferite studii (de fapt sur-
sa informațiilor folosite de mine în 
acest articol), îmi este foarte clar 
că există câteva „verigi“ destul de 
slabe care fac ca „lanțul european“ 
să fi e în primejdie. Se vorbește, pe 
de-o parte, de o piață unică și, pe 
de altă parte, de 
exemplu, Germania 
încheie un tratat bi-
lateral cu Gazprom
pentru 30 de ani. 
Unde este Comi-
sia Energetică a CE
care să strige „Halt!, 
ce faci matale aco-
lo?“. Foarte recent, 
Ungaria a dat un 
„ultimatum“ com-
paniei ExxonMobil 
conform căruia dacă 
nu ia o decizie până 
în septembrie 2019 
în privința investițiilor de la Marea 
Neagră, atunci va face un contract 
cu Gazprom!

Piața gazului natural are câteva 
atribute importante: accesul liber, 
interconectivitatea înăuntrul pieții 
europene, efi ciența, de-carbonifi -
carea, securitatea, să numim doar 
câteva. Începând din anul 2009, CE 
s-a îmbarcat într-un veritabil „mara-
ton legislativ“ pentru a „reglemen-
ta“ o piață care, de altfel, ar trebui 
sa fi e „unică“, dar nu sunt sigur că 
astfel ar fi  și „liberă“. Eu apreciez 
că toate aceste directive, modifi cate 
în mod constant, tind să conducă la 
apariția de contradicții și divergențe 
la nivel regional și național în ceea 
ce privește CE. 

Îmi permit să fac câteva pre-
cizări în legătură cu gazul natural, 
legate de întrebarea simplă „De ce 

avem nevoie de gazul natural sau 
de ce ne preocupă el?“. Gazul na-
tural este folosit, până una alta, la 
încălzirea clădirilor, la producerea 
energiei electrice, fabricarea de 
îngrășăminte pentru agricultură, 
transport etc. De asemenea, inter-
vine aspectul important al logisti-
cii, cum îl transportăm din regiunile 
care produc gazul natural către pia-
ța consumatorilor industriali și cas-
nici. Și de aici eu văd că începem să 

distingem divergențe și interese di-
ferite. Unele state din sud-estul CE 
par să „șovăie“ în a aplica al treilea 
Pachet Energetic; lucru care inevita-
bil va avea urmări negative pentru 
vecinii EU și non-EU.

Mie îmi este destul de clar că 
există politici „paralele“, la nivel eu-
ropean, regional și național, având 
obiective diferite, unele în mod evi-
dent divergente. Sunt interese care 
vor reducerea producției de hidro-
carburi și altele care doresc crește-
rea producției. În același timp, se 
vorbește despre de-carbonizarea 
mixului de energie și, pe de altă 
parte, ce face (din nou!) Germania 
(care de fapt are cel mai mare pro-
centaj în mixul energetic de 35% 
din resurse regenerabile)? Scoate 
din producție centrale nucleare și 
preconizează continuarea folosirii

POLITICILE SECTORULUI DE PETROL 
ȘI GAZE ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ: 
INCERTITUDINI ȘI DIVERGENȚE COMUNITARE, 
REGIONALE ȘI NAȚIONALE
Vlad Trocan, consilier al CNR – CME
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cărbunelui la 35% pâna cel puțin în 
2040 – 2050. Cum se de-carbonifi că 
atunci cea mai mare economie euro-
peană? Apoi, se vorbește intens de 
conducta BRUA, dar țări ca Bulgaria 
și Grecia, ba chiar și Ungaria (de al-
tfel țări membre ale Uniunii Europe-
ne) declară public că nu sunt intere-
sate în BRUA, ele mai degrabă ar fi  
interesate să devină un „gaz hub“, 
fără a analiza însă dacă îndeplinesc 
într-adevăr „atributele“ pe care tre-
buie să le aibă un hub. Se pare că 
aceste țări nu au analizat încă fap-
tul dacă s-ar „ca-
lifi ca” pentru a fi  
un hub: (a) ar fi  
relevante?, (b) 
ar rezolva posibi-
le dispute asupra 
structurii și pre-
țului gazului?, (c) 
ar fi  pregătite din 
punct de vedere 
tehnic? (d) care 
ar fi  nivelul de re-
zerve de gaze?, 
(e) care ar fi  lichi-
ditatea pieței de 
gaze? Și așa mai 
departe.

Nu în cele din 
urmă, observând 
că diverse grupuri industriale euro-
pene mari au început să ia în cal-
cul varianta gazului din SUA (unde 
prețul este mai mic decât în Euro-
pa), devine clar că economia (loca-
lă) bate uneori politica (oricât ar fi  
ea de comună). Eu constat că CE, 
pe de-o parte, și fi ecare stat mem-
bru, pe de altă parte, s-au îmbarcat 
într-un fel de „dezacord“ între acti-
vitățile comerciale și bani vis-a-vis 
de politică și securitate. Simultan, 
este clar ca și cristalul că Rusia își 
dorește un Gazprom cât se poate 
de puternic, preferabil să aibă un 
monopol al piețelor de gaz europe-
ne. Unde este CE să oblige Rusia, 
dacă vrea să exporte gaz în Euro-
pa, să respecte aceleași reguli ca și 
restul operatorilor din Piața Euro-
peană? Nu mai menționez faptul că 

mulți experți sugerează că dacă se 
va construi Nord Stream 2, nu va 
mai exista niciun tranzit de gaz prin 
Ucraina din 2022. 

Cât despre North Stream 2, si-
tuația este destul de „încurcată“. 
Multe state din CE au păreri favo-
rabile, iar altele au păreri nefavora-
bile asupra acestei conducte, adică 
„părerile sunt împărțite“… Poate, 
din fericire, Danemarca a amânat 
pentru un an dreptul de trecere a 
conductei prin apele sale teritoria-
le. Dar aceste păreri diferite indică 

fără îndoială, și din acest punct de 
vedere, divergențele și incertitudini-
le existente în CE. Acum, CE trebu-
ie să modifi ce din nou Directiva de 
Gaz, pentru a „reglementa” statutul 
conductelor care vin din afara CE; și 
acest aspect este unul foarte contro-
versat, cu șanse mici de a fi  agreate 
de toate țările membre. Un exemplu 
recent (luna iunie 2019) dovedește 
afi rmația mea, când 4 țări din EU nu 
au fost de acord cu obiectivul CE de 
a fi  „carbon-neutral“ în 2050.

În lipsa conductei BRUA, (dar 
având în vedere și aspectele deloc 
simple legate de terminalele LNG în 
Europa, cu gaze din Statele Unite), 
practic North Stream 1 (și poate 2) 
ar urma să devină singura modalita-
te pentru gazul rusesc de a ajunge 
în Europa Occidentală. Și acest lu-

cru este un pericol uriaș din punct 
de vedere al securității aprovizionă-
rii cu gaz! Un singur act de terorism 
sau aplicarea unei decizii „vitale“ 
de către Rusia ar arunca Europa în 
haos și frig. Un alt aspect, nu de 
multe ori luat în seamă, dar plin de 
incertitudini și divergențe, este le-
gat de faptul că zona geografi că la 
est de Austria și sud-estul Europei 
ar fi  considerate de către furnizorii 
gazului și de către piețele majore 
din vestul Europei numai ca o zonă 
de tranziție și nu ca o piață viabilă.

De asemenea, 
există aspecte legate 
de „Trilema Energiei“, 
unde nu există, cel pu-
țin pentru moment, un 
consens între statele 
membre, deci un ele-
ment în plus legat de 
incertitudini și diver-
gente. Rezolvarea favo-
rabilă a acestei Trileme 
ar implica o înțelegere 
și cooperare optimă 
între statele membre, 
și nu în ultimul rând, 
investiții uriașe, despre 
care eu, cel puțin, nu 
văd prea multe semne 
de încurajare.

Securitatea energetică îmi pare 
a fi  un concept „înșelător“ când se 
vorbește despre rutele de tranzit ale 
gazelor din Rusia. Sunt curios cum va 
„juca“ CE meciul cu Rusia, care a avut 
câțiva campioni mondiali la șah…

*
Cu puțină vreme în urmă, fi ind 

într-un muzeu, mi-a venit în min-
te pictura binecunoscută „Carul cu 
boi“ a lui Grigorescu, în care „ve-
dem“ cum carul merge înainte. Ca 
și tranziția energetică europeană! 
Atunci vă propun o „șaradă“. Să ne 
imaginăm că boii sunt gazul natu-
ral, care vor „trage“, în timp, ener-
giile regenerabile, și anume, carul. 
La un moment dat, conform poli-
ticilor energetice prevăzute, ce se 
va întâmpla? Punem carul înaintea 
boilor? 

Politici energeticePolitici energetice
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European citizens increasing-
ly demand energy that is green-
er and available when need-
ed. European gas storage oper-
ators are preparing to become 
a driving force of that transition 
by storing exce ss renewable en-
ergy, writes Lubor Veleba, President 
of Gas Storage Europe (GSE) and 
Board Member of Gas Infrastructure 
Europe (GIE).

This shift of focus from compe-
tition to decarbonisation has start-
ed in the electricity sector but other 
sectors already follow. The chal-
lenge for that to happen: a greater 
need for energy fl exibility with en-
ergy storage as the main provider.

Against this backdrop, European 
gas storage operators are preparing 
to be part of the future world of en-
ergy and even be the driving force 
as storing the excess of renewable 
sources will foster their deployment 
(ending risk of curtailment). Stor-
age operators around Europe now 
run demonstration projects, many 
on a hundred MWh scale, including 
power to gas, power to fuels, power 
to heat, methanisation or storage of 
pure hydrogen.

Gas storage facilities were built 
as an integral part of the natural gas 
systems, together with transmis-
sion and distribution systems, and 
for decades provided the primary 
asset of gas systems – fl exibility 
and ability to store in diff erent time-
frames and on large scale. In fact, 
today, gas storage capacity in the 

EU is around 1,000 TWh enabling to 
store gas for periods ranging from 
hours to several months.

This existing storage capac-
ity can be used in future for vari-
ous green and decarbonised gases. 
Once the gas system adapts the 
surface parts to these new gases, 
gas storage brings only little addi-
tional complication with its subsur-
face part. Storage operators believe 
that gases such as biomethane and 
synthetic methane would be ac-
cpetable also for all types of gas 
storages and pure hydrogen would 
work for cavern storages.

Gas storage today has 
a unique position in that 
it keeps strategic options 
open for policy makers. In 
parts of Europe where to-
day‘s agenda is dominat-
ed by renewable energy 
sources and zero-carbon 
economy, gas storage can 
provide long range energy 
storage thus complement-
ing the battery technology 
through technologies such 
as power to gas. Where 
policy makers still need to focus 
more on removing lignite from the 
energy mix, gas storage can be in-
strumentál in supporting natural gas 
as an immediate solution.

Gas storage has been helping 
end-users to decrease cost of trans-
mission, provide insurance against 
technical downtimes, against inter-
ruption of supply and against price 

shocks in its traditinal natural gas 
sector. In the last several years, 
storage operators struggled to cov-
er their costs as the summer win-
ter spreads of futures gas prices on 
traded gas markets – a typical stor-
age valuation approach – shrinked 
and as the systém and insurance 
values of storage saw little if any 
discovery by markets.

The system and insurance val-
ues of gas storage, or in the words 
of economists positive externali-
ties, result from benefi ts reaped by 
other gas market participants and 
other sectors such as electricity. 
That is why we need a new regula-
tory approach in Europe that would 
recognise these additional values. 
Governments and national regu-
lators would be foolish to lose gas 
storage assets and should seek a 
solution how to bring some of this 
hidden value to storage operators, 
in the words of economists internal-
ise these externalities.

In fact, to quantify the cross-sec-
toral impacts of a reduced gas stor-
age capacity, GIE has recently com-
missioned a study with Artelys which 
preliminary results were presented 
at Madrid Forum last week. The study 
analyses the ability of the electricity 
system to meet the demand with a 
reduction of gas storage capacity 
at EU level. This allows the capacity 
value of European gas storage ca-

pacities to be evaluated for the fi rst 
time. In this analysis, and based on 
ENTSOs joint scenario assumptions, 
we observed that in 2030 additional 
operational expenses of EUR 1 bil-
lion per year arise from about 10% 
reduction in gas storage capacity as 
more expensive power generation 
units need to dispatch and an elec-
tricity demand curtailment arises al-

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

THE ENERGY STORAGE ERA IS UPON US*

*) Preluare din www.euractiv.com

Gas storage can be the missing element in the future world of decarbonized 
energy if we get it right. In the meantime, gas storage can also accelerate exit 

of coal from the energy mix by helping to replace lignite with natural gas.

Uniper’s Power-to-Gas demonstration facility 
in Falkenhagen, Germany.
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ready from 20% of gas storage ca-
pacity reduction.

With no changes in the regulato-
ry framework for gas storage mar-
ket, the market will lead to sub-opti-
mal level in terms of storage capaci-
ty. As the above mentioned analysis 
indicate, further capacity reduction 
puts the security of supply and resil-
ience of electricity and gas systems 

at risk and the opportunity to go 
through the energy transition at the 
optimal for society cost may be lost.

A range of regulatory approach-
es is available according to the study 
GIE conducted with FTI-CL Energy 
on the measures for a sustainable 
gas storage market (www.gie.eu). 
The relevance of the study lays in 
bridging the EC’s market-based ap-

proach to its long-term vision and 
calls for a revisit to the regulatory 
framework.

Gas storage can be the missing 
element in the future world of de-
carbonized energy if we get it right 
and, by changing the fundamen-
tals on the supply side, become the 
driving force in development of the 
decarbonised energy world. 

OIL MARKET REPORT: 2020 VISION*
In this Report, IEA publishes the 

fi rst outlook for 2020. As they do so, 
volatility has returned to oil markets 
with a dramatic sell-off  in late May 
seeing Brent prices fall from $70/
bbl to $60/bbl. Until recently, the 
focus has been on the supply side 
with the familiar list of uncertainties 
– Iran, Venezuela, Libya, and the Vi-
enna Agreement – lifting Brent pric-
es above $70/bbl in early April and 
keeping them there until late 
May. Not that supply concerns 
have gone away: yesterday oil 
prices initially increased by 4% 
on news of the attacks on two 
tankers in the Gulf of Oman, be-
fore easing back slightly.

Now, the main focus is on 
oil demand as economic sen-
timent weakens. In May, the 
OECD published an outlook for 
global GDP growth for 2019 of 
3.2%, lower than our previous 
assumption. World trade growth 
has fallen back to its slowest 
pace since the fi nancial crisis 
ten years ago, according to 
data from the Netherlands Bureau 
of Economic Policy Analysis and var-
ious purchasing managers’ indices.

The consequences for oil de-
mand are becoming apparent. In 
1Q19, growth was only 0.3 mb/d 
versus a very strong 1Q18, the low-
est for any quarter since 4Q11. The 
main weakness was in OECD coun-
tries where demand fell by a signif-
icant 0.6 mb/d, spread across all 
regions. There were various factors: 
a warm winter in Japan, a slowdown 
in the petrochemicals industry in 
Europe, and tepid gasoline and die-
sel demand in the United States, 
with the worsening trade outlook a 
common theme across all regions. 
In contrast, the non-OECD world 
saw demand rise by 0.9 mb/d, al-
though recent data for China sug-
gest that growth in April was a lack-

lustre 0.2 mb/d. In 2Q19, we see 
global demand growth 0.1 mb/d 
lower than in last month’s Report. 
For now though, there is optimism 
that the latter part of this year and 
next year will see an improved eco-
nomic picture. The OECD sees glob-
al GDP growth rebounding to 3.4% 
in 2020, assuming that trade dis-
putes are resolved and confi dence 
rebuilds. This suggests that global 

oil demand growth will have scope 
to recover from 1.2 mb/d in 2019 to 
1.4 mb/d in 2020.

Meeting the expected demand 
growth is unlikely to be a problem. 
Plentiful supply will be available 
from non-OPEC countries. The US 
will contribute 90% of this year’s 
1.9 mb/d increase in supply and in 
2020 non-OPEC growth will be sig-
nifi cantly higher at 2.3 mb/d with 
US gains supported by important 
contributions from Brazil, Canada, 
and Norway. Later this month, Vi-
enna Agreement oil ministers, faced 
with short-term uncertainty over 
the strength of demand and relent-
less supply growth from their com-
petitors, are due to discuss the fate 
of their output deal.

Ministers will note that OECD oil 
stocks remain at comfortable levels 

16 mb above the fi ve-year average. 
However, they will also note that 
although in 1Q19 weak demand 
helped create a surplus of 1.1 mb/d, 
in 2Q19 the market is in defi cit by 
an estimated 0.4 mb/d, with the 
backwardated price structure re-
fl ecting tighter markets. This defi cit 
is partly due to the fact that in May 
the Vienna Agreement countries 
cut output by 0.5 mb/d in excess 

of their committed 1.2 mb/d. In 
3Q19, the market could receive 
further support from an expect-
ed pick-up in refi ning activity.

Recently, high levels of main-
tenance in the US and Europe, 
low runs in Japan and Korea, and 
fallout from the Druzhba pipe-
line contamination contributed 
to weak growth in global refi ning 
throughput. This could be about 
to change: according to our esti-
mates, crude runs in August could 
be about 4 mb/d higher than in 
May. This might cause greater 
tightness in crude markets, par-
ticularly for sour barrels if the 

Vienna Agreement is extended and 
there is no change in the situations in 
Iran and Venezuela. Of course, much 
depends on the strength of oil de-
mand later in the year.

 A clear message from our fi rst 
look at 2020 is that there is plenty 
of non-OPEC supply growth availa-
ble to meet any likely level of de-
mand, assuming no major geopolit-
ical shock, and the OPEC countries 
are sitting on 3.2 mb/d of spare 
capacity. This is welcome news for 
consumers and the wider health 
of the currently vulnerable global 
economy, as it will limit signifi cant 
upward pressure on oil prices. How-
ever, this must be viewed against 
the needs of producers particular-
ly with regard to investment in the 
new capacity that will be needed in 
the medium term. 

*) Preluare din www.iea.com

World trade growth has fallen back to its slowest 
pace since the fi nancial crisis ten years ago, and 
the consequences for oil demand are becoming 

apparent (Photograph: Shutterstock)
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Faraday Grid, the energy technol-
ogy company, has announced a new 
partnership with the World Energy 
Council as Innovation Supporter.

Faraday Grid becomes Inno-
vation Supporter of the World Ener-
gy Council

Shared 
goal of a 
sustainable 
energy fu-
ture includes 
joint project 
on the chal-
lenges of grid stabilisation 

The World Energy Council and 
Faraday Grid have a shared goal 
of achieving a sustainable energy 
future. The two organisations will 
actively collaborate in a broad pro-
gram of activities, starting with a 
project looking at how to address 
increased volatility in electricity 
grids as renewable energy penetra-
tion increases.

Faraday Grid’s collaboration with 
the World Energy Council, repre-
senting the entire energy spectrum, 
marks the latest milestone for the 
company as it continues to establish 
partnerships across all continents.

Andrew Scobie, Founder & 
CEO of Faraday Grid, said: “To 
achieve sustainable energy and 
prosperity for all, we need an en-
ergy system fi t for the future. 
This means our thinking and solu-
tions need to be truly innovative 
and transformative. Faraday Grid’s 
partnership with the World Energy 
Council is an expression of our com-
mitment to achieve clean, reliable 
and aff ordable energy.”

Christoph Frei, Secretary 
General and CEO of the World 
Energy Council, said: “We’re in the 
midst of an unstoppable digital rev-
olution which is having a transfor-
mational impact on the way we use 
and produce energy. The World En-
ergy Council is constantly strength-
ening its tools and insights to sup-
port a smooth energy transition and 
learning from leading innovators is 
critical to deepen our understanding 

on how new business models and 
technologies can shape our energy 
future. We look forward to working 
closely with Faraday Grid over the 
coming years as we tackle the issue 
of secure, aff ordable and sustaina-

ble energy for all.”
About Faraday 

Grid:
Faraday Grid was 

formed from the desire 
to solve global challeng-
es facing our society 
and environment. The 

company is dedicated to re-imag-
ining global energy systems to en-
able sustainable prosperity for all. 
Specifi cally, with innovation in deep 
tech, Faraday Grid is revolutionising 
electricity networks.

The Faraday Ex-
changer technology:

The Faraday Ex-
changer is an autono-
mous hardware device 
which operates in iso-
lation and independent 
of any central network 
management.

 It replaces the 
function of existing 
electricity network in-
frastructure – trans-
formers, converters, 
inverters and rectifi ers.

 It is complemen-
tary to existing distri-
bution networks and 
other technologies, improving per-
formance and effi  ciency whilst being 
signifi cantly cheaper than the sum 
of the technologies it replaces.

 The Faraday Grid platform:
The Faraday Grid has the po-

tential to do for energy what the in-
ternet did for communication – uti-
lising existing networks to unleash 
a radically new system. This grid 
would be enabled by Faraday Ex-
changers in the same way that the 
router enabled the internet.

The Faraday Grid is a revolu-
tionary design for electricity distri-
bution which allows power to fl ow 
bi-directionally to anyone anywhere 

across a network, unlike existing 
one directional networks.

 It autonomously and continu-
ously adapts to variations throughout 
the network, creating a highly stable 
system capable of managing major 
fl uctuations in supply and demand.

 Implemented at scale in a 
network, Faraday Grid’s simulations 
(see: faradaygrid.com/publications) 
demonstrate that the Faraday Grid 
can:

o Double a grid’s capacity for 
hosting distributed energy to 60%.

o Increase a grid’s capacity for 
hosting variable renewable energy 
overall to over 80%.

o Reducing the need for com-
plex and costly back up generation 

and balancing services (by improv-
ing grid stability and fl exibility).

o Increase overall network car-
rying capacity by an average of 
25%.

o Reduce network losses by up 
to 34%.

o Ultimately, this will make 
buying and using electricity easier, 
cheaper and more reliable than it is 
today – for everyone.

o It can be incrementally de-
ployed, making it a scalable, eco-
nomically viable solution for large-
scale electricity grids, smart cities, 
smart buildings and electric vehi-
cles. 

FARADAY GRID IN PARTNERSHIP WITH WORLD 
ENERGY COUNCIL AS INNOVATION SUPPORTER*

*) Preluare din www.worldenergy.org
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The Spanish Committee of the 
World Energy Council (CECME), the 
Spanish Energy Club (ENERCLUB) 
and the Spanish Institute for Stra-
tegic Studies (IEEE) presented the 
sixth edition of the publication “En-
ergy and Geostrategy”, on May 2 in 
the auditorium of the Repsol Cam-
pus, with more than 400 attendees.

This project has been sponsored 
this year by Cepsa, Enagás and 
Repsol.

This sixth is-
sue of “Energy 
and Geostrategy” 
contains an ar-
ticle by Manuel 
Conthe, “Ge-
opolitics of En-
ergy and Game 
Theory” and four 
articles focusing 
on specifi c geo-
graphical areas 
(Arabia, Europe, 
Canada and the 
Gulf of Guinea), 
whose authors 
are Miguel Angel 
Lasheras with his 
work “Give Peace 
a Chance: New 
Opportunities in 
Saudi Arabia’s Geo-economy”, Chris-
tianEgenhofer & Milian Elkerbout, 
with “The Changing Context for the 
Geopolitics of Energy: A European 
View on How Climate Change Starts 
Aff ecting Energy Security”, Jennif-
er Winter with “Canada´s Role in 
Global Energy Markets”, and Emilio 
Sanchez de Rojas with “Geostrate-
gy and Energy in the Gulf of Guinea”.

Throughout 2018, the main un-
certainty factors on the geostrate-
gic scenario that were indicated in 
the preceding issue of “Energy and 
Geostrategy” have not only been 
rectifi ed but, in many cases, have 
become more uncertain, and new 
causes of instability have also been 
detected.

The president of Repsol, Anto-
nio Brufau, opened the event as-
sessing the prestige of the publica-

tion and reviewing diff erent events 
that have aff ected the international 
and geopolitical arena during the 
last year – from the relations be-
tween the United States and Iran to 
Brexit, going through the war in Syr-
ia or the Yemen confl ict, among oth-
ers. In his opinion, all this highlights 
the need for publications such as 
the one presented today, since “the 
world of energy cannot be un-

derstood with-
out taking into 
account all the 
geopo l i t i ca l 
factors that 
surround it”.

Miguel An-
toñanzas, pres-
ident of Ener-
club, pointed out 
the importance 
of the publica-
tion, noting that 
it is a public-pri-
vate collabora-
tion project be-
tween the public 
administration 
and companies; 
which integrates 
the internation-
al with the lo-

cal, “essential in a globalised and 
interconnected world”; and  which 
analyses the links between energy 
and geostrategy, “two closely re-
lated worlds that cannot be un-
derstood without each other”.

Speaking as Chairman of the 
CECME, Iñigo Díaz de Espada, re-
ferred to the publication 
as “a very consolidat-
ed project, with more 
than 500 copies dis-
tributed every year, 
which incorporates 
new themes and new 
authors, but maintain-
ing the same objective 
that gave rise to it in 
2014”, alluding to the 
importance of analysing 
the links between the in-
telligence community and 

geostrategy, with the energy com-
munity.

Rafael Sánchez Ortega, Lieu-
tenant General and Director of the 
Higher Centre for National Defence 
Studies (CESEDEN), said that “in re-
cent years, the uncertainty and 
geopolitical risk in the energy 
scenario is even greater.”He cited 
some issues, such as the US position 
on climate policy, the withdrawal of 
the nuclear agreement with Iran or 
the force of sanctions on this country, 
to remind the importance of guaran-
teeing the energy supply in Europe.

After the opening sessions, the 
authors of the study and its coordi-
nator, the former Minister of Indus-
try and Energy Claudio Aranzadi, 
analysed the issues addressed in 
this new edition.

In addition, the report includes 
a written interview with the exec-
utive director of the International 
Energy Agency, Fatih Birol, and a 
face-to-face interview with the dep-
uty executive director of the same 
agency, Paul Simons, in which 
both review the hottest issues on 
the international energy agenda.

 The day ended with a round ta-
ble discussion with Claudio Aranza-
di, Francisco José Dacoba, Brig-
adier General and Director of the 
Spanish Institute for Strategic Stud-
ies (IEEE), and Marta Camacho, 
Director of Institutional Relations at 
Repsol for Spain and Europe, who 
also presented the results of the 
questions asked to the attendees 
during the event. 

Din activitatea CMEDin activitatea CME

*) Preluare din www.worldenergy.org

THE COUNCIL’S SPANISH MEMBER COMMITTEE 
PRESENTS NEW PUBLICATION*
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Pe 20 iunie 2019, Comitetul Na-
țional Român al Consiliului Mondial 
al Energiei (CNR – CME) a organi-
zat la Universitatea Politehnica din 
București, împreună cu Pricewater-
houseCoopers (PwC), în parteneri-
at cu companiile Microsoft și SAP și 
cu sprijinul Universității Politehnica 
din București, o conferință cu par-
ticipare internațională cu subiectul 
de mai sus. 

Evenimentul, moderat de dom-
nii Virgil Mușatescu – consilier 
al CNR – CME și Bogdan Belciu – 
partener PwC România, a benefi ci-
at de aportul și prezența unui mare 
număr de specialiști în domeniile 
energiei și IT interesați de temati-
ca propusă, de mare actualitate și 
utilitate.

În cuvintele de deschidere, 
domnii Tudor Prisecaru – prorec-
tor al Universității Politehnica din 
București și Iulian Iancu – preșe-
dintele CNR – CME au salutat ini-
țiativa organizării unui asemenea 
eveniment și au subliniat importan-
ța digitalizării sectorului energetic 
în încercarea de a-și realiza țintele 
ambițioase ale tranziției către o in-
dustrie neutră față de mediu. 

Conferința a fost structurată pe 
3 sesiuni: un calup de două pre-
zentări-cheie care au clarifi cat con-

cepte legate de subiectul conferin-
ței, urmate de două sesiuni de tip 
panel, focalizate pe problematica 
digitalizării utilităților (oportunități 
și provocări), respectiv pe impactul 
asupra afacerilor din domeniu și a 
consumatorilor.

În cadrul primei adresări-cheie 
cu titlul „Blockchain – veriga lipsă 
a sectorului energetic?“, domnul 
Einari Kisel, manager pentru Eu-

ropa al Consiliului Mondial al Ener-
giei (CME), a arătat că digitalizarea 
reprezintă una din problemele iden-
tifi cate de CME în studiile sale ca 
fi ind de impact major asupra func-
ționării sectorului la nivel global și 
s-a concentrat asupra blockchain ca 
tehnologie inovatoare care își poate 
găsi locul pe întregul lanț valoric de 
la producere la utilizare. Conform 
aprecierii sale, deși blockchain este 
încă la început, sectorul energetic 
are potențial în utilizarea sa și este 
chiar înaintea unor alte industrii. Ră-
mân încă multe lucruri de discutat 
și – mai ales – de realizat: strategii 
fezabile pentru implementare, mo-
dele viabile de afacere, identifi carea 
modului în care ajută la creșterea 
adecvanței și rezilienței sistemelor 
energetice, adaptarea cadrului de 
reglementare și multe altele. Doam-
na Nicoleta Arghira, șef de lucrări 

la Departamentul de Automatizare 
și Informatică Industrială al Uni-
versității Politehnica din București 
a prezentat lucrarea „Paradigmele 
digitalizării“, realizată împreună cu 
alți doi colegi de departament și în 
care s-au defi nit conceptele legate 
de digitalizarea în sectorul energiei, 
dar și provocările și riscurile recu-
noscute: tehnologiile blockchain, 
internet of things (IoT), învățarea 
digitală și riscul cibernetic. 

Primul panel (moderat de dl 
Virgil Mușătescu) a benefi ciat de 
aportul unui număr de specialiști 
care au vorbit despre strategiile și 
programele utilităților din energie în 
scopul digitalizării activității lor.

Domnul Einari Kisel a prezen-
tat exemplul Estoniei, care, prin-
tr-un program național dedicat 
digitalizării ce a inclus și sectorul 
energetic, începând din 2016 s-a 
putut efectua măsurarea inteligen-
tă și realizarea unui hub central de 
date specifi ce (conform părerii sale 
„cel mai mare robot din Estonia“) cu 
măsurători orare pentru toți consu-
matorii de energie electrică și mo-
nitorizarea și dialogul privind profi -
lul consumului și urmărirea în timp 
real a facturii. Rezultatele au fost: 
o vizibilă creștere în efi ciența func-
ționării operatorului de distribuție, o 
satisfacție mai mare a consumato-
rilor, costuri reduse, cu aplicații pe 
telefoanele mobile ale clienților, di-
alog activ cu consumatorii. Domnul 
Valeriu Alexandru Binig, director 
Reglementare și Antitrust la ENEL, a 
prezentat experiența ENEL România 
în privința digitalizării. S-a subliniat 
faptul că modelul trebuie să fi e in-
tegrat, folosind astfel oportunități-
le eliberate prin tranziția sectorului 
energiei. Compania vede trei etape 
în realizarea infrastructurii aferen-
tă digitalizării: cea de bază (măsu-
rare/ rețea inteligentă și manage-
mentul personalului); introducerea 
și folosirea IoT (rețele de senzori, 
microrețele, legătura cu mobilitatea 
electrică etc), respectiv etapa de big 
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CONFERINȚA „DIGITALIZARE ÎN UTILITĂȚI: 
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data (inteligență artifi cială, mana-
gementul datelor, multicanale digi-
tale etc.). În etapa actuală, ENEL e 
în curs să realizeze măsurare inteli-
gentă, mentenanță preventivă, re-
alitatea augmentată în acțiunile de 

mentenanță, stații electrice contro-
late de la distanță și – pentru o mai 
bună legătură cu clienții – au dez-
voltat un website cu platformă prie-
tenoasă și interactivă. Domnul Filip 
Kowalski, manager general pentru 
Energie și Resurse Naturale, Europa 
Centrală și de Est, al companiei SAP, 
a abordat o tematică actuală: „Că-
tre o întreprindere de utilități inte-
ligentă“ și a prezentat soluțiile pro-
puse de SAP pentru realizarea unui 
asemenea deziderat în perspectiva 
anului 2025. Etapele descrise urmă-
resc personalizarea serviciilor către 
consumatori, rețele „auto-vindecă-
toare“, generare descentralizată și 
asigurarea de servicii pentru prosu-
meri. În continuare, domnul Mircea 
Modran, director ITC, Electrica, a 
prezentat un exemplu de abordare 
a strategiilor de digitalizare ale unei 

companii de distribuție cu focalizare 
pe clienții existenți („red strategy“), 
respectiv adresate non-clienților 
(„ocean blue strategy“) și moda-
litățile de trecere de la activitățile 
tradiționale la țintele propuse prin 
abordări inovatoare.

Despre transformarea digitală 
pentru o companie energetică mo-

dernă a vorbit domnul Gabriel Vo-
icilă, Technology Partner la PwC, 
care a prezentat rezultatele unui 
studiu realizat de compania sa prin 
sondarea părerii managerilor com-
paniilor energetice din cele mai 

importante 29 de utilități la nivel 
global. S-a subliniat că 64% din-
tre cei chestionați sunt convinși că 
tehnologiile digitale vor modifi ca 
din temelii afacerile pe care le au în 
acest moment. Ei sunt conștienți că 
digitalizarea se va „maturiza“ prin 
aceleași etape comune indiferent 
de tipul companiei (de la „descope-
rire și adoptare“ la „digitalizare ca 
normă“, trecând prin construcție și 
industrializare). Se au în vedere: 
relația cu clienții, operațiile funcți-
onale, managementul datelor, noi 
modele de business și guvernanța 
și cultura organizației. Concluzia 
este că tehnologiile digitale rede-
fi nesc afacerile de energie, pentru 
că indiferent de poziție, fi e că este 
lider sau condusă în piață, compa-
nia trebuie să înceapă transforma-
rea. Domnul Bogdan Eftime, șeful 

Departamentului IT de la Autorita-
tea Națională de Reglementare în 
domeniul Energiei (ANRE) a subli-
niat importanța reglementatorului 
în implementarea noilor tehnologii 
digitale. Societatea bazată pe ser-
vicii publice solicită sisteme de in-
formare care trebuie să funcționeze 
ca un tot integrat pentru a sprijini 

cetățenii și organizațiile, solicitând 
interoperabilitate între diferitele 
sisteme IT. ANRE asigură în acest 
moment un comparator pentru eva-
luarea de către consumator a furni-
zorului de energie electrică și/ sau 

gaz, schimb de informații prin ser-
vicii web cu un operator și schimb 
de informații (REMIT) cu ACER. 
Reprezentantul Autorității Române 
pentru Management și Reglementa-
re în Comunicații (ANCOM), domnul 
Iosif Popa, șeful Departamentului 
de Strategie și Statistică, a vorbit 
despre implementarea noii tehnolo-
gii 5G ca fereastră de oportunitate 
pentru transformarea „inteligentă“ 
a rețelelor de energie, având în ve-
dere că 5G este special proiectată 
pentru nevoi industriale: pentru re-
zolvarea provocărilor apărute odată 
cu dezvoltarea orașelor inteligente, 
a caselor inteligente și a serviciilor 
energetice inteligente. 

Al doilea panel (moderat de 
dl Bogdan Belciu) s-a concentrat pe 
tema „Digitalizarea și impactul ei 
asupra relației dintre afacere și cli-

enți“ și a benefi ciat de aportul unor 
specialiști recunoscuți în domeniu. 
Astfel, domnul Einari Kisel a ana-
lizat rezultatele unui studiu al CME 
legate de punctele de vedere ale li-
derilor din sectorul energiei privind 
impactul digitalizării în acest dome-
niu. Studiul a identifi cat faptul că 
majoritatea liderilor consideră că 
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digitalizarea constituie o acțiune ne-
cesară care va impacta major sec-
torul și care are o incertitudine mică 
spre medie, poziția ei în „harta pro-
blemelor“ migrând masiv în ultimii 
5 ani spre zona cu infl uență mare.

În contextul digitalizării secto-
rului energiei, doamna Katharina 
Geiselhart, consultant senior la 
PwC Germania, a prezentat exem-
ple reale de folosire a ei, inclusiv 
tehnologii ca blockchain, în acest 
sector. Se constată că mai mul-
te tendințe-cheie rearanjează 
sectorul energiei și deschide ca-
lea către noi modele de afaceri: 
decarbonare, descentralizare, 
digitalizare și democratizare. În 
privința tehnologiei blockchain, 
aceasta se găsește – după pă-
rerea dânsei – într-un stadiu de 
copilărie (faza 2 din 5 conside-
rată ca fi ind limita pentru imple-
mentare comercială), dar PwC 
a dezvoltat modelul de afaceri 
aferent și un prototip pentru o 
platformă de comercializare re-
gională P2P, ca și modelul unei 
microrețelei auto-echilibrată ba-
zată pe această tehnologie.

Doamna Alina Iordache, 
Business Application Lead, Mi-
crosoft România, a evidențiat 
unele din colaborările reprezentati-
ve ale companiei sale cu utilitățile 
din energie în scopul transformării 
sectorului și creșterea afacerilor cu 
tehnologia IT. S-au evidențiat expe-
riențele cu companii ca Shell, care 
a investit în siguranță folosind inte-
ligență artifi cială pentru protejarea 
clienților, respectiv E.ON, care a 
dezvoltat o soluție inteligentă sigu-
ră și efi cientă de conectare a case-
lor prin IoT și inteligență artifi cială, 
în timp ce doamna Andreea Ioni-
ță, șeful Departamentului Digitali-
zare și Strategie, E.ON România a 
considerat că pentru efi cientizarea 
folosirii noilor tehnologii este ne-
voie de acțiuni care să promoveze 
creșterea cererii de servicii digita-
le și a prezentat exemple la nivelul 
companiei sale. O aplicație intere-
santă a prezentat și doamna Simo-
na-Gabriela Nistor de la OPCOM 
– Operatorul Pieței de Electricitate
– care a abordat ideea folosirii teh-
nologiei blockchain pentru piața de 
certifi cate verzi, scoțând în evidență 
avantajele (transparență, distributi-
vitate, siguranță, efectuare în timp 
real) față de dezavantajele (cerințe 

de integrare cu celelalte piețe, in-
frastructură necesară, dimensiune 
mare necesară pentru blockchain, 
toate purtând costuri corespunză-
toare) unei asemenea utilizări.

Domnul Vlad Gheorghe, Senior 
Manager, Management Consulting, 
PwC plecând de la provocările și 
realizările sectorului energiei în Ro-
mânia (liberalizarea pieței de ener-
gie electrică, creșterea numărului și 

volumului tranzacțiilor și al partici-
panților la piață, modifi carea struc-
turii surselor de energie în special 
prin mărirea ponderii celor regene-
rabile), dar și schimbările din piața 
de gaze naturale. PwC au constatat 
că managerii de utilități consideră 
că tehnologia, inovarea și dezvolta-
rea produselor sunt prioritare. Com-
paniile românești sunt conștiente că 
s-a generat o adevărată „maree“ de 
către mai mulți factori apăruți re-
cent și fac pași activi în unele pri-
vințe, dar mai sunt încă unele prac-
tici moderne care nu sunt folosite 
corespunzător, cum ar fi : obținerea 
unor clienți fericiți, adaptarea or-
ganizației pentru viitor, guvernan-
ță prin intermediul digitalizării sau 
produse energetice adaptate unor 
profi luri lărgite de clienți. Domnul 
Florin Dănescu, director la Asoci-
ația Română a Băncilor (ARB), ca 
reprezentant al celui mai digitalizat 
sector din economia românească, a 
vorbit despre agenda autoimpusă 
privind folosirea IT. După o scurtă 
analiză a contextului internațional în 
care a subliniat poziția inferioară a 
țării în clasamentul țărilor europe-

ne privind digitalizarea, a trecut la 
identifi carea și analiza priorităților 
de implementare: conectivitate mai 
bună, utilizare extinsă a internetu-
lui, servicii publice digitale. În rea-
lizarea acestor deziderate, ARB și-a 
propus un plan de implementare de 
4 ani plecând de la faptul că digita-
lizarea este un proiect strategic fără 
de care nu se poate reduce decala-
jul existent în acest moment.

În cadrul sesiu-
nilor de întrebări și 
discuții, s-au abordat 
chestiuni legate de 
necesitatea digitaliză-
rii sectorului energiei, 
avantajele acestei ac-
țiuni, obstacolele care 
încă mai stau în calea 
ei și – inevitabil – dez-
avantajele identifi cate 
până acum și riscurile 
aferente.

În fi nal, a rezultat 
că evenimentul a fost 
interesant și util, dar 
mai ales, că digitaliza-
rea sectorului energiei 
nu este o modă, ci o 
necesitate, deoarece 
avantajele sunt mul-
tiple atât pentru com-

panii, cât și pentru clienți, că nu tre-
buie uitate riscurile, dar și că există 
tehnologii, cum este blockchain-ul, 
care rezolvă o parte dintre aceste 
probleme. A rezultat că sectoare-
le din România analizate (energie 
și bănci) au plecat pe acest drum, 
dar încă sunt multe lucruri de făcut, 
iar cadrul legislativ, respectiv cel de 
reglementare, trebuie să țină pasul 
cu piața. Trebuie subliniat că digita-
lizarea accentuează o viitoare con-
curență între utilitățile din energie 
actuale și giganții noilor tehnologii, 
care deja au relații puternice și de 
încredere cu potențialii clienți. De 
altfel, conform unui studiu recent, 
majoritatea managerilor companiilor 
din energie apreciază că noile teh-
nologii digitale constituie principalul 
vector de dezvoltare a industriei, 
mai ales în scopul realizării tranzi-
ției acesteia pentru reducerea emi-
siilor, economia circulară, utilizarea 
mai bună a resurselor și servicii mai 
bune către clienți. În acest context, 
o viitoare discuție pe această temă 
se consideră a fi  utilă și este deja 
preconizată în cadrul evenimentului 
regional CNR – CME, FOREN 2020. 
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Elena Ratcu: Mr. Kisel, you 
have several times joined the 
Romanian energy experts and 
gave a valuable support to sev-
eral major energy events or-
ganised by WEC Romania. You 
participated in the last three 
editions of FOREN (Region-
al Energy Forum), a landmark 
event for this region, organ-
ised every two years since 1992 
and you  recently attended the 
Conference on „Digitalisation of 
utilities - Blockchain and other 
utilities” organised by our Com-
mittee on June 20, 2019. There-
fore, you are quite familiar with 
energy issues in the region and 
in Romania as well. How do you 
see the Romanian energy sector 
priorities and what do you think 
about the challenges Romania 
has to further to overcome with 
respect to its electricity market?

Einari Kisel: As currently any-
where in the world, there is a clear 
transition of energy markets, and this 
drives the changes also in this region 
and in Romania. However, in each 
country it is driven diff erently with 
diff erent priorities. As one can also 
see in our yearly Energy Trilemma 
analysis, Romania always performs 
strong in terms of energy securi-
ty and environmental sustainability, 
but needs improvements in terms of 
social equity of the energy sector. It 
means that there has to be new poli-
cy measures that engage also socially 
disadvantaged people into transition 
process. And this is not an easy task.

Hence, there is a huge poten-
tial to be captured with new tech-
nologies and business models that 
are coming to energy, especially to 
electricity markets. Economically 
feasible solar PV and wind technolo-
gies accompanied with electric stor-
age and hydrogen solutions, digital-
isation and effi  cient market liberal-
isation are just few things that can 
make a true energy transition. But 
it requires a strong leadership, best 
knowledge available, courage and 
time to make this transition happen. 

ER: In your position as the 
Regional Manager for Europe 
with the Council, what do you 
think to be the main challenges 
and solutions surrounding the 
European power sector?

EK: One of the biggest challeng-
es in Europe is to agree on a path-
way towards decarbonised society 
in a way that is economically and 
socially acceptable, and also guar-
antees competitive industry and en-
ergy security to all citizens. Energy 
transition towards decarbonised so-
ciety has to benefi t all people. We 
cannot leave anyone aside in this 
transition. 

ER: You are one of the pro-
moters of Energy Trilemma 
which aims at making Europe 
more secure, sustainable and 
competitive. How are WEC Na-
tional Committees managing 
the trade-off  between the three 
dimensions of the ”Energy Tri-
lemma”: Energy Security, Social 

Equity and Environmental Sus-
tainability?

EK:There are diff erent chal-
lenges in diff erent countries. Our 
new methodology on Energy Tri-
lemma that will be launched dur-
ing the Congress in Abu Dhabi will 
show even more the progress that 
countries have done during last 20 
years. It is interesting to see that 
none of the countries in the world 
has made a perfect energy transtion 
during last years that would have 
improved all three dimensions. So, 
there is a intriguing reading to the 
WEC National Committees and to 
policy makers – all of them should 
learn from each others successes 
and failures.

ER: Which are the main cur-
rent priorites of the World Ener-
gy Council?

EK:Energy sector is going 
through a major transition and 
WEC tries to support this change 
by sharing best practices, by bring-
ing innovators to the wider scene, 
by sharing insights about the new 
technologies and their development 
status so that decision makers can 
do reasoned and justifi ed decisions. 
The aim of the WEC network has 
always been to bring together the 
best of the best in energy scene and 
to share information that can drive 
the change and investments in the 
energy sector. 

ER: Climate change has be-
came a really severe issue, with 
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increased and chronic impacts 
being felt across almost all the 
countries. How do you see the 
Council’s  activities on climate 
changes?

EK: WEC has been a strong sup-
porter of the UN climate agenda, 
despite the fact that many of our 
member countries are in coal, oil 
and gas business. We have been ad-
vocating the need for change in all 
countries to address the climate is-
sues, and with technology evolution 
we see that the thinking in energy 
sector is changing. WEC has been 
regular partner in COP meetings 
and provides insights to Clean Ener-
gy Ministerial meetings. We see that 
there is a positive transition possi-
ble, but it requires strong interna-
tional cooperation and leadership, 
and we are here to support that.

ER: For almost seven years 
you have been in top positions 
with the Council. What were 
your fi rst thoughts when be-
coming the Regional manager 
for Europe? 

EK: As I was engaged with WEC 
Secretariat earlier as well then I 
saw how it was also managed from 
inside. And from that also emerged 
some ideas what can be done diff er-
ently. So, when I was asked to take 
this position then, I was not fi rstly 
sure whether I am the best person 
for the job, but promised to try with 
my own approach and to see how it 
works. 

This work is very much about 
communication with diff erent peo-
ple in diff erent cultures in 34 Euro-
pean Countries and to support their 
endeavours. It requires mutual re-
spect and this can only be devel-
oped with time. I have been lucky 

that I have had some strong sup-
porters who have come along with 
the proposed changes and provided 
also good ideas for further develop-
ment of the WEC.

ER: Currently, the Council 
undergoes a modernising pro-
cess of its key elements. Which 
are its main goals henceforward 
and which are the main issues 
the  Council is willing to high-
light?

EK: We are concentrating on 
our strengths: working on unique 
Issue Monitor Surveys, Energy Tri-
lemma and Scenarios analyses, but 
in parallel looking also for more 
detailed insights that emerge from 
these analyses. In addition, we try 
to develop a set of tools for ana-
lysts, strategists and decision-mak-
ers that they can use in their every 
day work to get better grip on the 
trends in the energy sector. Good 
information often provides for them 
returns that can be measured in bil-
lions of euros or dollars or pounds. 

ER: How does the Council co-
operate with its National Mem-
ber Committees and how would 
you rank WEC Romania’s activ-
ities within the World Energy 
Council membership? 

EK: The Council is based on 
National Member Committees – to-
day we have such committees in 94 
countries all over the world. Mem-
ber Committees nominate their rep-
resentatives to the Offi  cers Council, 
Standing Committees, and Working 
Groups to support the work of the 
WEC. And when Secretariat has fi -
nalised the studies (that are in prac-
tice based on the best knowledge 
from nominated experts around the 
world) then we communicate it to-

gether with Member Committees to 
the national decision-makers. So, 
the  Secretariat in many respects 
gathers the best knowledge and 
spreads it to the members. We can-
not do it without strong members, 
and vice versa – members very 
much rely on Secretariat to deliver 
neutral and fact based information.

During my visits to Romania 
I have always been amazed how 
strong is the community of energy 
people here, and clearly, the  WEC 
Romanian National Committee has 
done an amazing job in this context. 
If trying to assess the strength of 
the Romanian National Committee, 
I  would rank it in the top 10 among 
the WEC Member Committees. Along 
with the strong Romanian Future En-
ergy Leaders community, it is truly in 
top of the organisation. This is large-
ly thanks to the strong leadership of 
the Romanian National Committee 
that has for years pursued an active 
stance in the country.

ER: What is the key message 
you would like to send to the 
Romanian National Committee 
of the World Energy Council?

EK: The Romanian National 
Committee is one of the best struc-
tured WEC Member Committees. I 
would encourage your members to 
take more advantage of the informa-
tion that WEC provides, and to take 
courageous decisions to make things 
diff erently. Romania has all precondi-
tions to be a strong example in deliv-
ering a successful energy transition 
in next 10 years, and the National 
Committee can be the organisation 
that provides the best knowledge 
available for these changes.

ER: Thank you very much, 
Mr. Einari Kisel. 
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La invitația Institutului de Elec-
tromecanică și Management Ener-
getic din cadrul Universității Politeh-
nice Naționale din Odessa, adresată 
CNR – CME, o delegație compusă din 
Nicolae Golovanov, Gheorghe Indre, 
Ovidiu Țuțuianu și Victor Vernescu, 
consilieri CNR – CME, a participat, în 
zilele de 24 și 25 iunie 2019, la cea 
de-a 5-a ediție a Conferinței Inter-
naționale „Electrotechnic and Com-
puter Systems. Theory and Practice 
ELTECS 2019“.

În drum spre Odessa, în 
ziua de 23 iunie 2019, delega-
ția CNR – CME a oprit la Chiși-
nău (Republica Moldova) unde 
a fost întâmpinată de colegi din 
cadrul Institutului de Energeti-
că al Modovei și a fost primită 
de dr. hab. prof. univ Liviu Vol-
conovici, rectorul Universității 
Agrare de Stat a Republicii Mol-
dova, fost ministru al Agricul-
turii Republicii Moldova. Având 
în vedere preocupările Univer-
sității legate de electrifi carea 
agriculturii Republicii Moldova, 
domnul rector Liviu Volconovici 
a avansat ideea unui parteneri-
at cu CNR – CME. S-a stabilit ca 
aspectele concrete privind acest par-
teneriat să fi e defi nitivate în cadrul vi-
zitei delegației CNR – CME în Republi-
ca Moldova care va avea loc în luna 
octombrie 2019. La discuții au luat 
parte și directorul adjunct al Institu-
tului de Energetică al Academiei de 
Științe a Republicii Moldova Vladimir 
Berzan, prof. dr. ing. Mihai Cernei și 
dr. ing. Vasile Leu, vechi colaboratori 
ai CNR – CME.

Delegația CNR – CME, împreu-
nă cu delegația Republicii Moldova 

a fost primită la Universitatea din 
Odessa de domnul prof. Dr. Dmitry 
Maevsky, președintele comitetului 
de organizare a manifestării. 

În cadrul sesiunii de deschide-
re a lucrărilor Conferinței, în nu-
mele domnului prof. dr. ing. Ștefan 
Gheorghe (co-președinte al mani-
festării) a vorbit dl. dr. ing. Gh. 
Indre, prezentând asistenței locul, 
rolul și competențele Asociației 
CNR – CME ca membru fondator 

și ambasador activ al Consiliului 
Mondial al Energiei.

În cadrul sesiunii din prima zi a 
Conferinței, delegația română a pre-
zentat două lucrări în plen:

1. Energy trilemma, an important 
challenge of the contemporary world, 
raportor dr. ing. Gheorghe Indre;

2. Eco-design of Electrical Equip-
ment, raportor ing. Ovidiu Țuțuianu.

Tot în sesiunea plenară a primei 
zile, delegația Republicii Moldova a 
prezentat lucrările: 

1. Centralised Heating Systems: 
Reality and Perspectives – raportor 
dr. ing. Vasile Leu.

2. Tendencies and risks for the 
provision of natural gas of the Re-
public of Moldova − raportor dr. ing. 
Vladimir Berzan;

3. Power Convertor with high 
value of power factor − raportor dr. 
ing. Vladimir Berzan;

4. Mathematical model of a 
three-phase electric line with split 

phases.
Lucrările prezen-

tate s-au bucurat de 
atenția și interesul 
participanților, fi ind 
solicitate materiale 
suplimentare privind 
temele abordate.

În ziua a doua a 
Conferinței, delegația 
română a participat 
la rapoartele din plen, 
apoi la lucrările sec-
țiunii întâi, „Sisteme 
electrotehnice“.

La sfârșitul lu-
crărilor conferinței, 
în numele delegației 
CNR – CME, domnul 

Gh. Indre a mulțumit organizatorilor 
pentru ospitalitate, fi ind stabilite și 
contacte pentru activități viitoare.

La întoarcere, delegația CNR – CME 
a făcut o vizită protocolară la rectora-
tul Universității Agrare de Stat, unde a 
mulțumit pentru călduroasa primire la 
Chișinău. Cu această ocazie, domnul 
dr. hab. prof. univ. Liviu Volconovici, 
rectorul Universității Agrare de Stat a 
Republicii Moldova și-a exprimat do-
rința ca UASM să se afi lieze ca mem-
bru al CNR – CME. 

PARTICIPAREA DELEGAȚIEI CNR – CME LA 
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „ELECTROTECHNIC 
AND COMPUTER SYSTEMS. THEORY AND PRACTICE 
ELTECS 2019“, ODESA, UCRAINA

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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Epopeea prosumatorilor con-
tinuă și în 2019. După câțiva ani 
de eforturi susținute, pe 20 iulie 
2018 legea prosumatorilor a fost 
publicată în Monitorul Ofi cial (în 
legea 220/2018), iar la 1 Ianuarie 
2019 au intrat în vigoare și nor-
mele de implementare pentru pro-
sumatori. Chiar dacă procesul nu 
este încă perfect, în România sunt 
deja aproximativ 100 prosumatori, 
depășind estimările analiștilor din 
anii trecuți. 

Mai mult, odată cu noul program 
desfășurat de AFM, unde românii 
pot aplica, putem anticipa că până 
la fi nalul lui 2020 vom avea peste 
30 000 prosumatori.

energiaTa este un proiect 
co-fondat în 2016 de 2 membri ai 
Future Energy Leaders Romania, 
Mihai Toader-Pasti și Claudiu Butacu 
cu scopul de a rezolva problemele 
prosumatorilor în România. După 
participarea la 2 ediții a celei mai 
importante competiții internaționa-
le de case solare și realizarea a 2 
case 100% electrice care nu puteau 
deveni prosumatori, au decis să afl e 
de ce acest lucru nu este posibil. În 
acest demers au întâlnit alți oameni 
și alte organizații care își doreau 
aceleași lucru și au unit eforturile 
în jurul Comunității Prosumatorilor, 
care acum numără peste 5000 de 
membri. 

În vara aceasta energiaTa a 
elaborat și Ghidul Prosu matorului, 
realizat cu susținerea ENGIE Roma-
nia, ghid disponibil gratuit pe www.
energiaTa.org/ghid

Producția și Consumul 
de Energie în contextul 
Schimbărilor Climatice
În ultimii 50 de ani, odată cu re-

voluția industrială, omenirea a înce-
put să pună din ce în ce mai multe 
gaze cu efect de seră în atmosferă, 
determinând o încălzire accelerată a 
planetei, ce a dus deja la dezechi-
librarea a climei, generând deja o 
serie de fenomene extreme.

Sunt 2 lucruri rele care se în-
tâmplă acum simultan: Pe de-o 

parte punem din ce în ce mai multe 
gaze cu efect de seră în atmosferă 
și pe de altă parte reducem capaci-
tatea se absorbție a planetei. 

Conform datelor NASA, 2016 a 
fost cel mai cald an din 1880, conti-
nuând o tendință de creștere a tem-
peraturilor globale, cei mai calzi 10 
ani având loc din 2005, iar cei cinci 
cei mai calzi fi ind ultimii cinci ani. 
Iulie 2019 a fost cea mai caldă lună 
iulie înregistrată vreodată, iar pe 4 
iulie 2019 au fost 32o C în Alaska.

Încălzirea globală nu înseamnă 
petreceri de vară mai lungi și mai 
puține locuri pentru schi, schimbă-
rile climatice reprezintă în prezent 
cea mai mare amenințare la adre-
sa umanității, conform Organizației 
Națiunilor Unite și Forumului Eco-
nomic Mondial, și sun-
tem la aproximativ 11 
ani distanță de a fi  în 
situația în care am de-
clanșat o reacție în lanț 
ireversibilă, dincolo de 
controlul uman (rapor-
tul IPCC). 

Electricitatea și ge-
nerarea de căldură au 
reprezentat cea mai 
mare sursă de emisii de 
CO2 în 2016, contribu-
ind cu 42% din totalul 
emisiilor. Dacă redistri-
buim, pe primul loc este industria, 
urmată de clădiri, a căror pondere a 
crescut de la 8% la 27% din cauza 
creșterii consumului de electricitate, 
și apoi, pe locul 3, transportul. 

Dar România nu este 
un așa mare poluator...
Mai avem 11 ani să prevenim o 

catastrofă climatică, iar pentru asta 
trebuie să reducem dramatic emisiile 
de CO2 până în 2030 și să ajungem 

Ghețarii se topesc cu o viteză mai 
mare decât au estimat și cei mai 
pesimiști cercetători și în ritmul de 
acum vom ajunge într-un punct în 
care acest Aer Condiționat planetar 
se va strica și vom intra într-un cerc 
climatic vicios din care nu vom mai 

putea ieși. Deja nu mai vorbim de 
impact pentru următoarele genera-
ții, deja schimbările sunt aici și fac 
victime și produc pagube.

România este parte din proble-
mă și are responsabilitatea de a fi  
parte din soluție. În ultimii ani ai 
proiectului energiaTa și EFdeN, una 
dintre cele mai frustrante lucruri 
a fost să vedem lipsa de ambiție 
și acest „să facă alții că sunt mai 
mari/importanți/răi etc.“. Cu sigu-
ranță nu România are cea mai mare 
responsabilitate pe planetă și dacă 
doar noi am lua măsuri, nu ar avea 
un impact global, dar în realitatea 
și celelalte țări fac deja eforturi în 
direcția tranziției către o economie 
bazată pe energie din surse rege-
nerabile.

Așa cum putem avea un numă-
rul unu mondial la tenis din nou, așa 
putem spera din nou că putem face 
performanță la nivel mondial, dar ca 
acest lucru să se întâmple, trebuie 
să renunțăm la a îi aștepta pe alții 
să facă primul pas. Dacă nu vor găsi 
în țară un mediu propice, tinerii ro-
mâni care vor să facă performanță 
nu se vor mai întâlni în România să 
lucreze aici împreună, ci se vor în-
tâlni peste hotare, acolo unde este 
un mediu care încurajează acest 
lucru, care nu așteaptă schimba-
rea, ci o produce. Unde e umbră 
și secetă nu crește mare lucru, iar 
schimbarea se întâmplă fi e că vrem 
sau nu. Cu aceste lucruri în cap am 
pornit acum 3 ani la drum, când ni 
s-a spus că nu se poate, că nu se 

FEL RomâniaFEL România

DE CE ȘI CUM SĂ FACI SĂ DEVII PROSUMATOR 
ÎN ROMÂNIA 
Mihai Toader-Pasti, președintele FEL Romania și cofondator energiaTa

ă

la emisii zero până în 2050.
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vrea, că suntem prea tineri, că nu 
înțelegem, să ne așteptăm rândul. 
Oamenii care ne-au încurajat și aju-
tat pot fi  numărați pe degete. 3 ani 
mai târziu, oamenii care ne spuneau 
la început că nu se poate, acum se 
bucură de rezultate și spun că am 
avut totuși noroc, cât despre viitor, 
ne spun cu aceeași siguranță că nu 
vom reuși alte lucruri, cu aceeași 
lipsă de încredere și pesimism cro-
nic, că acesta este maximul.

Cine poate fi  prosumator:
Astăzi, după multă muncă de-

pusă de organizații non-guverna-
mentale, oameni simpli sau oameni 
profesioniști din admi-
nistrație, prosumatorii 
sunt o realitate și în Ro-
mânia. Orice persoană 
fi zică sau juridică care 
dorește un echipament 
de energie din surse re-
generabile cu puterea 
instalată de cel mult 27 
kW pe loc de consum 
poate vinde energia 
electrică, atâta timp cât 
activitatea specifi că nu 
este producerea energi-
ei electrice.

Nu doar locuințele 
sunt acceptate, ci și un 
bloc, o zonă rezidenția-
lă, un amplasament de 
servicii partajat, comer-
cial sau industrial sau în același sis-
tem de distribuție închis, cu condiția 
ca, în cazul consumatorilor autonomi 
necasnici de energie din surse rege-
nerabile, aceste activități să nu con-
stituie activitatea lor comercială sau 
profesională primară.

Legea prevede, pe scurt:
● Obligativitatea distribuitorilor 

să facă posibilă racordarea în 30 zile
● Obligativitatea Furnizorilor 

de energie electrică de a achiziți-

ona energia electrică la prețul de 
0,223 lei/kWh;

● Prosumatorii sunt scutiți de la 
plata tuturor obligațiilor fi scale în 
factura de energie electrică, asta în-
seamnă că nu mai este nevoie de o 
fi rmă sau PFA.

Cât costă energia 
injectată și cum se face 
regularizarea:
● În 2019 românii vor vinde 

energia cu 0,216 lei/kWh, fi ind pre-
țul mediu PZU din 2018, scăzând de 
la 0,227 lei/kWh;

● lunar, va apărea pe factură 
suma (cantității de energie injectată 

și înmulțită cu prețul mediu PZU din 
anul precedent) cu semnul – (mi-
nus), valoare nepurtătoare de TVA;

● dacă prosumatorul va trebui 
să primească bani, aceștia vor fi  ra-
portați la următoarea factură, după 
12 luni valoarea va fi  plătită prosu-
matorului de către furnizor;

● pentru persoanele fi zice, 
dacă valoarea depășește 100 lei, 
aceasta nu se raportează și va fi  
plătită prosumatorului de către 
furnizor.

Care sunt pașii de urmat:
● Ghidul Prosumatorului este 

aproape gata, până atunci cel mai 
bine este să apelați la distribuitorul 
dumneavoastră de energie.

Finanțare și subvenții 
de la stat:
Program pentru prosumatori 

on-grid: 20 000 lei, 90% subvenție, 
10% plătește benefi ciarul.

● Status: Așteptăm după des-
chiderea certifi cării de către AFM a 
Instalatorilor Validați

● Procedură: Fiecare benefi ciar 
va căuta un instalator validat care 
se va ocupa de tot procesul, depu-
nând dosarul

● Observații: Nu include ba-
terii.

Program pentru locuințe
izolate:
25 000 lei, 100% subvenție, in-

clude sistem de acumulatori.
● Status: S-a prelungit ter-

menul de înscriere din lipsă de 
aplicanți, principala problemă fi -
ind generată de comunicare pro-
gramului în rândul persoanelor 
țintă.

● Procedură: se aplică prin 
primării.

● Observații: locuințele tre-
buie să se afl e la o distanță de cel 
puțin 2 km față de rețeaua de dis-
tribuție a energiei electrice.

Alte informații utile:
● investiția pentru 1 kW instalat 

este de aproximativ 1100 Euro;
● un sistem de panouri fotovol-

taice de 1kW ocupă 7 mp (4 pano-
uri cu puterea 250W și suprafața de 
1,7 mp);

● un sistem de 3 kW produce 
anual aproximativ 4 MWh, iar unul 
de 5 kW produce circa 6 MWh;

● unghiul optim la care se mon-
tează panourile este sud, 34o. 

FEL RomâniaFEL România
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Elena Ratcu: – Sunteți năs-
cut în București, iar vacanțele 
de vară le petreceați la bunicii 
din Translivania. Cum au fost 
anii de școală și de liceu? 

Constantin Căpraru: – Star-
tul meu în viață a fost pe 20 iunie, 
1930 în cartierul Floreasca din Bu-
curești. Bunicii, străbunicii și toa-
te rudele noastre erau, de loc, din 
Transilvania, în bazinul Someșului, 
tata din comuna Bonțida, iar mama 
din Iclod, localități cu amprente im-
portante de cultură și trăiri în plan 
local și regional. Am două surori 
mai mari decât mine, una cu opt 
ani, cealaltă cu cinci ani. Cu plăcută 
pioșenie și cu mare drag îmi amin-
tesc de vacanțele în care bunicii ve-
neau să mă ia cu ei în Transilvania, 
încă de când aveam patru-cinci ani 
și eram la grădiniță. Mare bucurie, 
pentru că odată ajuns la ei acasă, 
îmi aruncam săndăluțele de oraș 
și toată vara mi-o petreceam des-
culț, în mijlocul naturii. Casa buni-
cilor și a unchiului la care locuiam 
în vacanțe se afl a într-o zonă puțin 
deluroasă, cu multă vegetație, mult 
verde și multă liniște. Se auzeau 
doar ciripit de păsărele, cântecul 
cocoșilor și zgomotul batozelor care 
treierau vara. Am mers în vacanțe 
la bunici până când Transilvania de 
Nord a fost cedată Ungariei horthys-
te în anul 1940, coform Tratatului 
Ribentrop-Molotov. La grădiniță, 

unde am fost de la vârsta de patru 
ani, eram vreo 25 de copii în clasă. 
Prin anii 1934 – 1936, grădinița și 
învățământul primar erau gratuite și 
toate cheltuielile erau suportate din 
bugetul de stat, inclusiv mesele de 
prânz ale copiilor. La vârsta de șap-
te ani, am început cursul primar la 
Școala nr. 3 Alexandru Vlahuță, din 
zona Dorobanți, unde am cunoscut 
și Străjeria, organizația națională 
pentru copiii de atunci. Cu o struc-
tură de tip piramidal, comandantul 
onorifi c al străjeriei era Regele, iar 
executiv era profesorul Teofi l Sido-
rovici, după care urmau comandanții 
regionali. La nivelul școlii, elevii cei 
mai mici formau „cuibul de străjeri“, 
iar mai multe cuiburi formau „stolul 
de străjeri“. În perioada străjeriei, 
fi ecare zi de școală debuta în careul 
format în fața școlii, unde se adu-
nau toate cele patru clase și unde se 
făcea înviorarea de dimineață, sub 
atenta supraveghere a directorului. 
Cursul liceal, pe bază de examen de 
admitere, l-am început în 1941 la li-
ceul Spiru Haret și l-am terminat, cu 
certifi cat de bacalaureat, în 1949, la 
Dimitrie Cantemir. Evenimentele mai 
importante din timpul liceului au fost 
marcate în mod special de profesorii 
eminenți pe care i-am avut și care 
ofereau elevilor educație și cunoștin-
țe la un nivel foarte ridicat, și pe plan 
teoretic, și la aplicațiile practice. Mie 
cel mai mult îmi plăceau fi zica, chi-

mia și geografi a și aveam înclinații 
speciale spre geometrie-trigonome-
tre, care mi-au servit ulterior mult la 
învățămîntul superior.

DIALOG DE SUFLET CU DOMNUL INGINER CONSTANTIN 
CĂPRARU, CONSULTANT ÎN DOMENIUL PETROL ȘI GAZE,  
EXPLORARE-DEZVOLTARE-PRODUCȚIE-GEOECONOMIE
Elena Ratcu, consilier al CNR – CME

Dialogul cu domnul inginer Constantin 
Căpraru a fost pentru mine o lecție de pro-
fesionalism, de afl are a unor lucruri total ne-
cunoscute mie despre tot ce înseamnă geo-
logia petrolului și a gazelor naturale. Alături 
de domnul Căpraru m-am plimbat virtual prin 
emisferele globului pământesc, am învățat ce 
trebuie să faci ca să trăiești frumos și să fi i ac-
tiv toată viața, am realizat cât de mult contea-
ză să ai lângă tine un om tonic, pozitiv, cult și 
cu poftă de viață. Domnul Căpraru este un spi-
rit viu, permanent dornic de cunoaștere, are 

un continuu neastâmpăr fi zic și psihic și o tinerețe spirituală care îl menține 
permanent activ și cu drag de viață. Vă invit să facem o incursiune de ne-
uitat prin activitatea profesională a domnului Căpraru care mi-a împărtășit 
cu generozitate crâmpeie interesante de viață și de prin țările pe unde l-au 
dus pașii carierei și vă spun din capul locului că nu veți regreta niciun minut.

Născut în București la 20 iunie 
1930, domnul Constantin Căpraru 
este absolvent al Institutului de Petrol 
și Gaze București – Facultății de Geo-
logia Petrolului. A fost inginer geolog 
și geolog șef la Sovrompetrol Trustul 2 
Moreni (1954 – 1960), director adjunct 
la Direcția de Colaborări Externe din 
Ministerul Petrolului (1960), director la 
Departamentul geologic din același mi-
nister (1961 – 1971), director la Rom-
petrol – Departamentul de comerț ex-
terior și de cooperare (1971 – 1973), 
șeful echipei române de consultanți de 
la Petronas – Malaezia (1984 – 1985), 
consilier al ministrului geologiei și mine-
lor pentru resurse fl uide (1981 – 1982, 
1987 – 1988). Din 2005 este consilier al 
CNR – CME. În sistemul petrolier, a avut 
activitate de management – directivare 
în sectorul operațional productiv, rela-
ții externe la nivel ministerial, prestații 
economico-comerciale cu obiective de 
exporturi complexe, ISCE Geomin/Rom-
petrol, expertize nominale complexe, 
colaborări externe: ONU, China, Etio-
pia, Iran, Irak, Somalia, Etiopia, Tuni-
sia, Libia, Algeria, Uganda, Egipt, Tur-
cia, Malaezia etc. A fost expert CAER în 
comisiile de geologie și petrol, coautor 
la elaborarea proiectelor departamen-
tale pentru investiții aferente lucrărilor 
de explorare, dezvoltare: Platforma 
Moesica – susținerea programului de 
explorare; zona fl ișului subcarpatic – 
 susținerea implementării sondajelor 
seismice de masă; promovarea tehno-
logiilor noi de investigare geofi zică în 
bazinul Transilvaniei; Marea Neagră – 
off shore-ul marin românesc; inițierea 
și colaborarea directă la elaborarea 
programului de prospectare, explora-
re a proiectelor de execuție. A partici-
pat la elaborarea programului pentru 
infrastructura operațiunilor în mediul 
marin, la expertizarea periodică a re-
zervelor descoperite și de prognoză la 
nivel național-departamental, a ini-
țiat primele cursuri de perfecționare 
post-universitare pentru geologii din 
sistemul petrolier. Este autor a peste 
80 de lucrări și rapoarte publicate în 
periodice de specialitate, la congrese, 
simpozioane, conferințe naționale și 
internaționale.
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„Niciodată n-am abandonat 
vreo competiție, nici în sport, 
nici în viață“
La școală și la facultate eram pa-

sionat de atletism, proba de alergări 
demi-fond și fond. Astfel am învățat 
să concurez, să fi u tenace și să nu 
abandonez chiar dacă se întâmpla 
să ajung ultimul.

– Asta v-a format și ulterior, 
în viață!

– Da, niciodată n-am abandonat 
vreo cursă la care am luat startul, nici 
în sport, nici în viață. Am satisfacția 
că am practicat unul dintre cele mai 
obiective sporturi, cum este atletismul. 
În vara anului 1949, după promova-
rea examenului de bacalaureat, m-am 
orientat către Insitutul (Universitatea) 
de Petrol și Gaze din București, înfi in-
țat în 1948, cu unele structuri preluate 
din sistemul Politehnicii din București: 
mine și metalurgie, discipline, profe-
sori, studenți din anii superiori. Am 
optat pentru Facultatea de Geologie, 
pentru că aveam o atracție nativă pen-
tru natură și deoarece încă din anii li-
ceali am făcut cunoștință cu ambientul 
oferit de arealul geologic, recepționat 
de mine prin tatăl meu, încă din peri-
oada refugiului nostru de la Zăgujeni, 
unde am avut ocazia să-i întâlnesc pe 
unii dintre cei mai mari geologi ai noș-
tri. Grupa în care am debutat eu la fa-
cultate a fost prima grupă de inginerie 
geologică de petrol. UPG era edifi cat 
pe o construcție didactică bine gândită 
și fundamentată, care răspundea ce-
rințelor imediate. Se ofereau cunoș-
tințele teoretice de bază, strâns legate 
însă și de partea aplicativă.

„Noi am făcut un fel de 
practică cu «autoservire»“
– Unde și cum făceați partea 

aplicativă din anii studenției?
– În cadrul UPG aveam labora-

toare de fi zică, chimie, petrografi e, 
iar Comitetul Geologic, instituție de 
nivel național, continuator al Institu-
lui Geologic de unde proveneau și o 
parte dintre profesorii noștri, ne pri-
mea în laboratoarele sale pentru a ne 
completa cunoștințele. Făceam și cer-
cetare în câmpurile petrolifere, unde 
ne duceam să vedem afl orimentele 
geologice legate de geneza petrolu-
lui. În perioadele de practică de teren, 
lucram cu instrumentele de lucru ale 
geologiei petrolului: forajul, carotajul 
și geofi zica. În anii ´50, făceam prac-
tica studențească la unități din cadrul 
companiei Sovrompetrol de la Moreni. 
Ajungeam la unitatea de profi l unde 
eram distribuiți, eram primiți de ingi-
nerii desemnați de conducerea unită-
ții, care ne comunicau programul, apoi 
eram imediat repartizați în echipele de 

lucru direct la obiectivele din teren. În 
aceste echipe în operare, unul dintre 
posturi revenea unui student practi-
cant. La prima practică, am lucrat în 
echipa de foraj, pe podul sondei, la 
gura sondei ca sondor, ca podar sau la 
pompele de noroi. Îmi plăceau perioa-
dele de practică pentru că am învățam 
enorm și îmi completam cunoștințele 
teoretice cu munca directă pe teren. 
Zilnic ne făceam singuri raportul de 
execuție al lucrărilor pentru că noi răs-
pundeam de munca noastră. Ulterior, 
când studenții plecau în practică, erau 
însoțiți de un conducător didactic de la 
facultatea de resort, nu mai prestau o 
muncă direct aplicativă, ci erau doar 
observatori. Eu într-un fel, ca student 
am facut perioadele de practică în 
marș continuu, cu „auto servire“.

– Unde v-ați angajat după 
absolvirea facultății?

– În primăvara anului 1954, după 
ce am primit diploma de inginer, spe-
cialitatea „Geologia petrolului“, am 
fost repartizat prin repartiție guver-
namentală la compania Sovrompe-
trol Trestul 2 Moreni, unde am intrat 
în fl uxul normal al sistemului petrolier 
și unde am parcurs toate sectoarele 
specifi ce legate de explorare, produc-
ție, asociate disciplinelor tehnice și 
tehnologice din planurile aplicative. 
Pe un astfel de parcurs prestațiile au 
fost de la stagiar la executiv și moni-
torizare. Anul 1956 a consemnat în-
cheierea plății datoriilor de război ale 
României către Soviete, Sovrompe-
trol și-a încetat activitatea, iar toate 
pârghiile de conducere și de operare 
au fost preluate în directa coordona-
re a Guvernului, prin ministerele sale 
de resort. Înaltele autorități dețineau 
un control total, centralizat, asupra 
întregului sistem guvernamental prin 
Comisia Controlului de Stat (CCS). 

– Comisia Controlul de Stat 
era instrument politic?

– Deținea o tentă de instrument 
politic, iar în organizare cuprindea 
toate secțiile economice și neeco-
nomice ale statului: secția petrol, 
chimie, agricultură, transporturi, 
construcții de mașini, MFA, MAI, 
sănătate, cultură etc. În secția pe-
trol-chimie și în sectorul extractiv, 
am inițiat și am colaborat la imple-
mentarea unor tematici de control 
de nivel național-departamental, 
cum ar fi : „Efi ciența fondurilor de 
investiții și de operare“, „Rata de 
succes a explorării“, „Parametrii de 
performanță ai forajului“, „Utilizarea 
fondului de sonde, active/inactive“ 
etc. După încetarea activității CCS, 
experții săi au fost repartizați nomi-
nal către diverse unități economice.

– Și astfel ați intrat direct în ac-
tivitățile sistemului petrolier, minis-
terial, departamental…

– Da, în 1960 am fost redistribu-
it în sistemul Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, unde am de-
ținut scurt timp o poziție de moni-
torizare și de adminisrare a activi-
tății de relații internaționale, după 
care, circa 10 ani, am fost directo-
rul departamentului de geologie și, 
împreună cu specialiștii din sistem, 
am contribuit activ la elaborarea 
și implementarea unor importante 
programe în domeniu: planuri cinci-
nale și anuale, evaluări și reevaluari 
periodice asupra fondului de resurse 
descoperite sau nedescoperite.

– Pe scurt, care a fost rezul-
tatul acestor programe?

– În cei zece ani ai mei de di-
rectorat, producția de țiței a crescut 
cu 20% și de peste trei ori la gaze, 
rata de înlocuire a rezervelor a fost 
permanent supraunitară de la 100% 
la 200% și chiar 300%. (…)

În toată activitatea sa ulteri-
oară, în paralel cu răspunderile 
directoriale, domnul Constantin 
Căpraru a participat ca expert 
la o serie de acțiuni externe de 
mare importanță din portofoliul 
sistemului ministerial-departa-
mental: expertize suportate din 
bugetul ministerial ori plătite 
de partenerii externi pe bază de 
contracte, care s-au desfășurat 
în 28 de țări și care au avut ca 
rezultat extinderea afacerior 
externe și creșterea aportului 
valutar. Permanent în activita-
te, ancorat continuu la realități-
le momentului, domnul Căpraru 
își dorește în prezent analizarea 
de către factorii responsabili, 
pe bază de dezbateri publice, a 
unor probleme de fond din pro-
iectele și programele de interes 
general: reevaluarea fondului 
național de resurse; programe 
naționale pentru un contur larg 
și solid al categoriilor de rezer-
ve, statutul cercetării și dezvol-
tării resurselor geologice din 
zone marine de platformă și de 
slope, subiecte abordate de al-
tfel pe larg de către CNR –  CME.

Despre toate acestea, des-
pre viața și activitatea domnu-
lui Constantin Căpraru, desfă-
șurate în cele mai surprinzătoa-
re părți ale globului pământesc, 
veți afl a în volumul III al cărții 
„Seniorii Energiei – Dialoguri 
de sufl et“, care urmează să fi e 
editat în anul 2020. 
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Aniversarea celor 90 de ani, 
împliniţi de către domnul dr. ing. 
Gheorghe Bălan pe 7 iulie 2019, și 
bucuria reîntâlnirii cu toți colegii de la 
Secretariatul Executiv al CNR – CME, 
a fost un eveniment pe cât de plăcut, 
pe atât de emoționant.

Domnul Bălan, omul care, în cei 
90 de ani de viață ai săi și în cei 65 
de ani de carieră neîntreruptă, ne-a 
demonstrat tuturor că, atunci când 
vrei să realizezi ceva, nimic nu-ți 
poate sta în cale, este și va rămâne, 
pentru noi toți, un model de referin-
ță și o personalitate marcantă.

„Român verde“, așa l-am carac-
terizat odată pentru tenacitatea sa 
cu totul specială, pentru puterea sa 
de muncă dincolo de limite, pentru 
iubirea de profesie, dăruirea pentru 
meseria de energetician, dorința 
permanentă de autodepășire și de 
înfruntare a tuturor provocărilor vie-
ții, încăpăţânarea cu care, timp de 
67 de ani neîntrerupți, a promovat 
energetica românească și pe speci-
aliștii ei cei mai buni, îndârjirea cu 
care s-a luptat să demostreze comu-
nității energetice de la noi şi din stră-
inătate că Asociația CNR – CME, al 
cărui director general executiv a fost 
timp de 20 de ani, este un club de 
elită al celor mai buni specialiști ro-

mâni care trebuie să stea în același 
rând cu elitele regionale și mondiale.

La întâlnirea prilejuită de ani-
versarea celor 90 de ani, l-am între-
bat care este secretul tinereții sale 
și ne-a răspuns: „Întotdeauna mi-a 
plăcut să muncesc, 
să fi u organizat și 
la serviciu, și acasă, 
să învăț continuu, 
să fi u permanent 
conectat la realitate 
și să mă înconjor de 
oameni de valoare, 
pe care toată via-
ța am încercat să-i 
promovez cât am 
putut de mult. Este 
foarte important să 
faci în așa fel încât 
să rămână ceva în 
urma ta, iar oame-
nii să-şi amintească 
de tine cu drag și cu 
plăcere“.

Domnul Bălan a 
fost vădit emoționat 
să se afl e în mijlocul colaboratorilor 
săi de o viață și impresionat de mo-
dul în care se dezvoltă în continuare 
Asociația CNR – CME, de obiectivele 
ambițioase pe care și le-a propus și 
de autoritatea pe care a câştigat-o, 

în ultimii doi ani,  la nivelul Europei 
Centrale și de Est.

Ne-am despărțit, fi ecare pur-
tând în sufl et emoțiile întâlnirii cu 
un om special și cu promisiunea 
ca la FOREN 2020 să ne reîntâlnim 

în aceeași formulă, pentru că dacă 
ne înconjurăm de oameni frumoși, 
atragem după noi oameni frumoși 
care ne pot conduce către direcția 
bună și spre o viață care să merite 
să fi e trăită frumos. 

Seniorii energieiSeniorii energiei

O VIAȚĂ, UN OM – DR. ING. GHEORGHE BĂLAN
Elena Ratcu, consilier al CNR – CME  
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În prezent, competiția este foar-
te puternică pe piață, sub infl uen-
ța fenomenului globalizării, dar și a 
efectelor celei de-a patra revoluții 
industriale, care generează modifi -
cări la nivel exponențial în aproape 
toate sectoarele industriale, din fi -
ecare țară. Aceste transformări la 
nivelul sistemelor de producție, al 
managementului, dar și al modului 
de guvernare necesită acordarea 
unei atenții deosebite competitivi-
tății și modalităților de creștere a 
acesteia. Este unul dintre motivele 
pentru care la Palatul CCIB a avut 
loc conferința „Excelența în afaceri. 
Modelul EFQM – soluție pentru creș-
terea competitivității“.

Evenimentul a fost 
organizat sub auspiciile 
Președinției României la 
Consiliul Uniunii Europene
de către Camera de Co-
merț și Industrie a Muni-
cipiului București (CCIB), 
în colaborare cu EFQM 
(the European Founda-
tion for Quality Manage-
ment) și JASPERS. EFQM 
este o fundație non-pro-
fi t, cu sediul la Bruxelles, 
care a contribuit la imple-
mentarea Modelului de 
excelență în peste 30.000 
de organizații din UE și 
alte țări din lume. JASPERS este un 
parteneriat de asistență între Co-
misia Europeană, BEI și BERD, care 
oferă consultanță independentă ță-
rilor benefi ciare pentru a le ajuta 
să pregătească proiecte majore de 
înaltă calitate, care urmează să fi e 
cofi nanțate din Fondul European de 
Dezvoltare Regională și din Fondul 
de Coeziune.

„Sunt extrem de onorat să avem 
astăzi alături de noi pe ASR Princi-
pesa Maria a României. Prezența Al-
teței Sale Regale este cu atât mai 
importantă cu cât CCIB ar dori să 
pună sub Înaltul Patronaj al Casei 
Regale a României decernarea anu-
ală a Premiului de Excelență în Afa-
ceri“, a subliniat prof. univ. dr. ing. 
Sorin Dimitriu.

Evenimentul a fost susținut de 
specialiști EFQM, JASPERS, dar și de 
profesioniști din Slovenia și Româ-
nia. Conferința s-a adresat organi-
zațiilor interesate să se dezvolte și 
să-și îmbunătățească performanțele 

și calitatea produselor și serviciilor: 
companiilor din toate domeniile de 
activitate, spitalelor și rețelelor me-
dicale, instituțiilor de învățământ, 
fundațiilor, asociațiilor, camerelor de 
comerț, dar și organismelor speci-
alizate în certifi carea sistemelor de 
management și acreditarea orga-
nismelor de certifi care și instituțiilor 
guvernamentale cu atribuții în creș-
terea competitivității.

Participanții au avut oportunita-
tea de a afl a de la Gianluca Mule, 
director operațional în cadrul EFQM, 
informații interesante și utile des-
pre modelul de excelență EFQM, ca 
instrument de evaluare și creștere 

a performanțelor și competitivității 
companiilor și a organizațiilor. Ast-
fel, Gianluca Mule a arătat cum, prin 
aplicarea acestui model, companiile 
și organizațiile pot să-și identifi ce 
punctele tari, dar și zonele în care ar 
trebui să aducă îmbunătățiri, pen-
tru a-și consolida poziția pe piață. 
În partea a doua a expunerii sale, 
Gianluca Mule a adus în fața parti-
cipanților câteva exemple de bune 
practici, din diverse domenii de acti-
vitate, care au evidențiat cum func-
ționează modelul EFQM.

O prezentare foarte bine primită 
de public a fost cea a lui Antonio Al-
magro, director în cadrul JASPERS, 
care a vorbit despre serviciile ofe-
rite de această instituție, punctând 
faptul că din 2007, peste 650 de 
proiecte au benefi ciat de suportul 
JASPERS. Valoarea totală a acestora 
s-a cifrat la 120 mld. euro, din care 
granturile din fondurile UE au atins 
68 mld. euro. Ofi cialul JASPERS a 
vorbit, de asemenea, despre pașii 

parcurși de organizația sa în imple-
mentarea modelului de excelență și 
despre impactul pozitiv asupra acti-
vității instituției.

Un abordare interesantă a oferit 
și Irena Meterc, șef de departament 
în cadrul Agenției Publice pentru In-
ternationalizarea Antreprenoriatu-
lui, Investiții Străine și Tehnologie – 
SPIRIT, din Slovenia care a prezen-
tat pilonii strategiei de excelență în 
afaceri a Guvernului țării sale, pen-
tru perioada 2019 – 2030, construi-
tă pornind de la premisa că doar un 
sector public excelent poate acorda 
sprijin unor organizații excelente.

Schimbând unghiul, prof. dr. 
Ion Hohan, vicepreședinte 
CCIB, președintele Secțiu-
nii Servicii a Camerei bucu-
reștene și evaluator EFQM, 
a vorbit despre contribuția 
organizației noastre la pro-
movarea și implementarea 
modelului EFQM de exce-
lență în afaceri, precum și 
despre avantajele competi-
tive pentru companiile cer-
tifi cate. Potrivit prof. dr. Ion 
Hohan, organizațiile care 
au implementat modelul de 
excelență au înregistrat, în 
medie, creșteri ale cifrei de 
afaceri cu 77% mai mari 
decât companiile din ace-

lași domeniu industrial, valoarea de 
piață a acestora fi ind cu 36% mai 
mare decât cea a companiilor din 
același domeniu.

Conferința a fost urmată de un 
workshop, cu un puternic caracter 
interactiv, în cadrul căruia Gianluca 
Mule, prof. dr. Ion Hohan și prof. dr. 
Nicolae Dragulănescu, președinte, 
Fundația Română pentru Promova-
rea Calității, au răspuns întrebărilor 
participanților, cu accent pe: crite-
riile și principiile modelului de ex-
celență al EFQM, realizări și cazuri 
de bună practică în ceea ce privește 
excelența în România și cadrul legal 
de acordare a Premiului Român de 
Excelență.

Evenimentul se înscrie în stra-
tegia CCIB de a aborda echidistant 
și coerent subiecte de mare interes 
pentru întreaga comunitate de afa-
ceri, subiecte care tratate și însuși-
te corect pot contribui la rezolvarea 
unor probleme sistemice ale econo-
miei românești. 

Informatii de interes economic nationalInformatii de interes economic national‚ ‚

MODELUL EFQM DE EXCELENȚĂ ÎN AFACERI, 
PROMOVAT DE CCIB*

*) Biroul de Presă al CCIB, Comunicat de Presă, București, 20 iunie 2019
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Legislatie în domeniul energiei si al mediuluiLegislatie în domeniul energiei si al mediului‚ ¸

Nota 1: în fapt, posibilitatea intervenirii nu exist ,
considerând c  motivele de neconstitu ionalitate
sunt extrinseci (e.g. lipsa urgen ei) i nu mai pot fi
rectificate retroactiv.

de jure

Note 1: In fact, the possibility of intervention
does not exist, considering that the reasons for
unconstitutionality are external (e.g. lack of
urgency) and can no longer be rectified
retroactively.

Nota 2: O modificare legislativ  în sensul 
men inerii validit ii prevederilor OUG nr. 75/2018 
se poate face prin ini ierea unei legi (nu OUG) – 
proces care este de durat . 

Excep ie: prevederile afectate ini ial de OUG nr.
75/2018, dar modificate ulterior printr-un alt act
normativ (e.g. prevederile art. 4 alineatul (2) din
OG nr. 25/2014).

Note 2: A legislative amendment to maintain the
validity of the provisions of GEO no 75/2018 can
be done by initiating a law (not a GEO) - a
lengthy process.

Exception: the provisions initially affected by
GEO no 75/2018, but subsequently amended by
other normative act (e.g. the provisions of
Article 4 para (2) of GO no 25/2014).
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stefan.ene@vepartners.ro  stefan.ene@vepartners.ro   
Acest newsletter a fost preg tit exclusiv în scop de informare 
general  i nu se va interpreta ca i consultan  juridic . În masura 
în care considera i util s  afla i mai multe despre aspectele ce fac 
obiectul acestui newsletter, v  rug m s  ne contacta i.

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

Legislatie în domeniul energiei si al mediuluiLegislatie în domeniul energiei si al mediului‚ ¸
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Personalitati ale stiintei si inginerieiPersonalitati ale stiintei si ingineriei‚ ¸¸

Cititorul se poate întreba: „De 
ce un text despre Nikola Tesla în 
Mesagerul energetic?“ Răspunsul 
imediat, direct și cel mai la îndemâ-
nă este: „Pentru că despre Nikola 
Tesla se poate spune că și-a lăsat 
amprenta asupra tuturor domeniilor 
afectate sau/și în care este utilizată 
energia electrică, pe lângă faptul că 
a fost una dintre cele mai sclipitoa-
re minți din istorie și unul dintre cei 
mai mari inventatori, cel care a pus 
bazele cunoștințelor moderne des-
pre curentul electric alternativ, fi ind 
și pionierul comunicațiilor fără fi r.“

Născut la 10 iulie 1856 (în sa-
tul croat Smiljan, afl at atunci în ca-
drul Imperiului Austro-Ungar), Ni-
kola Tesla s-a remarcat și a rămas 
pentru vecie în istorie ca inventa-
tor, fi zician, inginer mecanic, ingi-
ner electrician și promotor înfocat 
al energiei electrice comerciale. Se 
poate spune despre el că este cel 
care a pus bazele cunoștințelor mo-
derne despre curentul electric alter-
nativ, sistemele de curent alternativ 
(polifazate, de distribuție a puterii, 
motorul de curent alternativ), fac-
tori care au determinat adevărata 
revoluție industrială. Pe lângă des-
coperirile sale despre electromag-
netism și inginerie, Nikola Tesla a 
fost un adevărat pionier în domenii 
precum robotica, balistica, calcula-
toarele analoge, fi zica nucleară. 

Tatăl lui, Miliutin, era preot or-
todox sârb, iar mama sa era croată, 
(Duka Mandić). Au avut împreună 
cinci copii, doi băieți și trei fete, Ni-
kola fi ind al doilea, după fratele său, 
Dane. Nikola a urmat primii ani de 
școală în satul Gospić, frecventând 
gimnaziul Katlovać unde a terminat 
doar trei ani din cei patru ai ciclului. 
Și-a început apoi studiile universita-
re la Universitatea din Graz, vreme 
în care experimenta moduri de utili-
zare a curentulului electric alterna-
tiv. Se pare că, după consultarea ar-
hivelor Universității, Nikola Tesla nu 
a trecut de cel de-al doilea semestru 
al anului trei, ceea ce confi rmă (pre-
cum am observat-o și la Eminescu) 
faptul că geniile pătrund mult mai 
repede sensul studiilor și că timpul, 
pentru ei, curge mult mai iute și cu 

acumulări bogate în mai multe di-
recții, în același timp.

Mai trebuie spus că Nikola Tesla 
lucra cu memoria tot așa cum azi un 
cercetător lucrează cu leptopul: pro-
iecta, corecta, modifi ca, vizualiza 
părțile și întregul; nu uita nicioda-
tă forma inițială, dar nici succesiu-
nea modifi cărilor, toate petrecute în 
memoria sa colosală. El nu obișnuia 
să deseneze schi-
țe ale proiectelor 
impuse sau ale in-
vențiilor concepu-
te. Opera totul din 
și în minte.

Din 1875 a 
avut mai multe 
ocupații ocazio-
nale ca subingi-
ner sau inginer 
electrician în di-
verse societăți din 
Serbia, Austria, 
Ungaria, iar din 
1888 în Franța 
unde a proiectat 
îmbunătățiri pen-
tru echipamentele 
electrice aduse de 
peste ocean.

Primind o 
scrisoare de re-
comandare de la 
Thomas Edison, Nikola Tesla ajunge 
în Statele Unite ale Americii. În acea 
scrisoare de recomandare Tesla era 
prezentat ca al doilea cel mai mare 
om, primul fi ind, se înțelege, Edi-
son, demn de a lucra în compania 
ultimului.

Ca un veritabil medium, a vizua-
lizat în somn, în timp sincron, moar-
tea mamei sale, survenită la peste 
șapte sute de km. distanță.

În cadrul companiei lui Edison i 
s-a oferit lui Nikola Tesla șansa de a 
reproiecta motoarele și generatoare-
le inefi ciente ale lui Thomas, îmbu-
nătățind astfel serviciile și produsele 
oferite de companie clienților săi. 

Deși i se promisese o plată uri-
așă în caz de reușită, când a cerut 
ce i se promisese, Edison în persoa-
nă i-ar fi  răspuns: „Măi Tesla, tu nu 
înțelegi umorul nostru american!“ 
(Ooo, Tempora!!!).

Cum de obicei se întâmplă în 
viață, Tesla nu și-a putut convin-
ge investitorii de valoarea sa și de 
avantajele aduse societății prin re-
alizările datorate competenței sale. 
Ca în povestea lui Salieri și Mozart, 
Edison a intuit genialitatea lui Nikola 
Tesla și nu s-a putut înfrâna în a-l 
umili, oferindu-i un salariu de mize-
rie, făcându-l astfel pe Tesla să re-

nunțe la orice co-
laborare și să-și 
deschidă propria 
fi rmă: Tesla Elec-
tric Light & Manu-
facturing.

Intuind avan-
tajele tensiunii al-
ternative și a apli-
cațiilor legii induc-
ției electro-mag-
netice și-a con-
centrat eforturile 
asupra aplicațiilor 
la tensiune alter-
nativă de joasă și 
de înaltă frecven-
ță, spre deosebire 
de șeful său Tho-
mas Edison, care 
era partizanul 
tensiunii conti-
nue. Prin patentul 
nr. 381968 (Fig.1, 

pag. 30) i-a fost recunoscută lui Ni-
kola Tesla prioritatea în realizarea 
mașinilor sincrone cu două faze (cu 
patru conductoare) și cu trei faze 
(cu 6 conductoare). Mașina electrică 
cu două faze a fost soluția pusă în 
practică de compania Westinghou-
se, la care Nikola Tesla era consul-
tant șef, la Centrala Hidroelectrică 
Cascada Niagara (1895), având în 
vedere faptul că atât Westinghou-
se cât și Nikola Tesla au fost adepții 
mașinii cu două faze. Doar în anul 
1903, aceste generatoare au fost 
înlocuite cu mașini trifazate. 

Intuiția lui Nikola Tesla privind 
aplicațiile tensiunii altenative au 
fost strălucit confi rmate de reali-
zarea transformatorului electric pe 
baza fenomenului de inducție elec-
tromagnetică, ceea ce a permis rea-
lizarea primei transmisii de energie 
la tensiune ridicată (1891).

Nikola Tesla la 40 de ani

NIKOLA TESLA
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În 1887 Tesla a început cerce-
tările asupra a ceea ce avea să se 
numească „Razele X“.

Nikola Tesla a consumat multă 
energie proprie în realizarea unui vis 
pe care, mental, îl pusese complet 
la punct, dar pe care nu a reușit să-l 

transpună și în practică. Fiind convins 
de realizabilitatea visului său, explica 
funcționarea sistemului prin interme-
diul transmisiei de energie prin diferi-
te medii naturale și folosirea secunda-
ră a curentului electric transmis între 
două puncte pentru alimentarea dis-
pozitivelor electrice (în practică, acest 
principiu de transmitere de energie 
este posibil, afi rma el, prin interme-
diul razelor ultraviolete de înaltă pute-
re care să producă un canal ionizat în 
aer între stația de emisie și cea de re-
cepție). Azi, acest principiu este folo-
sit în paratrăznete, electrolaser, arma 
electroșoc, lămpile fl uorescente.

În anul 1900, Nikola Tesla a ob-
ținut un patent privind transmisia 
wireless, considerat primul patent 
în domeniul trasmisiei radio.

La Expoziția Universală de la 
Chicago (1893), împreună cu Geor-
ge Westinghouse au prezentat ali-
mentarea cu curent electric alterna-
tiv folosit la iluminarea expoziției, 
precum și lămpile cu fl uorescență și 
becurile Tesla. În cadrul Expoziției, 
Tesla a explicat principiile câmpului 
magnetic rotativ și motorul asincron 

sau de inducție. Nikola Tesla este au-
torul unei variante de motor asincro-
nic care cuprindea un inductor sub 
forma a 4 bobine înfășurate pe un 
tor – în inel, fi ecare ocupând câte
un sfert din aceasta – echidistante. 
Și astfel se alimentau bobinele de la 

un sistem bifazat de curenți 
electrici. Rotorul era de formă 
cilindrică, din material fero-
magnetic pe care se amplasa 
o înfășurare în scurt circuit, 
monofazată (Fig. 2). 

La confl uența dintre vea-
curi, Tesla a demonstrat că 
folosind o rețea electrică de 
rezonanță și curent de joasă 
frecvență era nevoie doar de 
un conductor pentru a ali-

menta un sistem electric.
A fost primul vizionar care a pro-

pus realizarea unui avion antrenat de 
motoare electrice alimentate wireless.

Alte invenții pe care istoria i le 
atribuie lui Nikola Tesla: – Bobina 
Tesla; – Telecomanda; – Teleforce; 
– Flacăra violet; – Energie electri-
că trifazată (cu șase fi re); – Lampa 
cu neon; – Turbina Tesla; – Valva 
Tesla; – Condensator variabil în vid.

*
Este greu, dacă nu chiar imposi-

bil de a prezenta, în limitele stricte 
ale spațiului tipografi c oferit, o per-
sonalitate precum cea a lui Nikola 
Tesla. De aceea, ne vom limita, în 
cele ce urmează, la a insera câteva 
din curiozitățile ce-i defi nesc carac-
terul, viața și genialitatea:

– Nikola Tesla avea un comporta-
ment compulsiv, era un om chinuit de 
propria sa minte și care se confrunta, 
nu de puține ori, cu ceea ce putem 
numi halucinații, dar care în propria 
concepție erau viziuni reale, mai pu-
țin cunoscute și încă nedefi nite;

– Când cineva îi vorbea despre 
un obiect necunoscut, el îl vedea 

imediat în fața ochilor cu forme de-
fi nite și caracteristici funcționale;

– În 1889, în timp ce testa un 
dispozitiv, a recepționat un semnal 
ciudat din spațiul cosmic, el fi ind 
convins că semnalul venea din eter, 
fi e de pe Marte, fi e de pe Venus; ul-

terior, nuanțând, Tesla își imagina 
că semnalele puteau proveni de pe 
un dispozitiv ce se apropiase foarte 
mult de Pământ (imagina el, oare, 
încă de pe atunci, mecanisme de 
genul OZN-urilor de azi?!);

– A fost atras de fi losofi a vedică, 
hinduism, învățăturile lui SwamiVi-
vekanada;

– Deși niciodată nu a fost că-
sătorit, avea o părere foarte bună 
despre femei (răutăcioșii ar putea 
spune că... tocmai de aceea!);

– Era versat în opt limbi (sâr-
bo-croată, cehă, engleză, franceză, 
germană, maghiară, italiană, latină);

– Nu dormea mai mult de do-
uă-trei ore pe noapte. Recordul a 
fost când a lucrat 84 de ore neîntre-
rupt, în laborator la compania Tho-
mas Edison;

– Obișnuia să meargă pe jos 13 
– 16 km/zi;

– Ultimul brevet de inveție i-a 
fost atribuit pentru un biplan care 
putea decola și ateriza pe verticală;

– Spre fi nalul vieții, devenise lac-
to-vegetarian: consuma doar lapte, 
pâine, miere și sucuri naturale.

Nikola Tesla a decedat la 7 ia-
nuarie 1943, la New York, sărac și 
dator la multe hanuri, hoteluri și 
restaurante pe care le frecventa pe 
datorie, apoi le ocolea.

În onoarea sa și ca o recunoaș-
tere  postumă, unitatea de măsură a 
inducției magnetice din Sistemul In-
ternațional de Unități este denumită 
Tesla (1 Tesla = 1T).

Redacția M.E.

Fig. 1 – Patent al inventatorilor Nikola 
Tesla și Duncan Curtis pentru mașini 

electrice cu inducție, bifazate 
(cu 4 conductoare) și trifazate 

(cu 6 conductoare)

Fig. 2 – Varianta Tesla a motorului asincron
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Mă-ntorc cu gândul la copilăria 
mea, cu mulți ani înapoi, pe margini 
de cale ferată, prin gări fără mari 
localități în coastă, m otiv ca cetele 
noastre de joacă să fi e mici și, de 
obicei, eu eram, ca un făcut, cel mai 
mic. Poate de aici pornea zburdăl-
nicia mea nestăvilită de-mi ziceau 
toți „zglobinca“ aia mică, pe care 
nu o puteau niciodată, însă, neglija. 
Exista dară și un revers: simțeam 
de multe ori nevoia să mă retrag în 
locuri liniștite, singuratice, pentru 
odihnă și refacere în vederea... unor 
noi bătălii.

Cu mâinile sub ceafă, culcat pe 
iarba fragedă și umbrită de corola 
alungită a vreunui castan de câm-
pie, mă urmărea cu insistență som-
nul. Iar pentru a-l îndepărta țineam 
cu tenacitate ochii deschiși, fără a 
ocoli visările. Cel mai adesea mă 
frământa cerul. Voiam mereu să-i 
afl u depărtările, alea de dincolo de 
zenit și de după zări. Îmi vorbise tă-
ticu despre infi nit. Și-mi spusese că 
acesta nu are margini. Ei bine, nici 
nu vă vine să credeți ce greu este 
să înțelegi aceste ziceri. Cum adică: 
fără margini?! Dar, dincolo de infi -
nit ce-i? Și dacă mereu nu mă sal-
va vreo albină rătăcită, vreun cățel 
apărut de nu știu unde, un țipăt de 
prigorie, forțarea gândului aproape 
că mi-ar fi  spart, nu odată, capul: 
sunt grele gândurile spre dincolo de 
infi nit...

A venit mai apoi povestea cu 
cocoșul și punga cu aur, povestea 
cu Ana lui Manole și aceea cu oița 
năzdrăvană. Toate izvorâtoare de 
gânduri. Gânduri ce nu m-au pă-
răsit în ani, chiar și acum când am 
traversat, deja, toate treptele vieții 
și ale vârstelor peste ani și decenii, 
cu toate vorbele de duh și de înțe-
lepciune asimilate ori ba, dar care 
m-au convins, deși m-am împotrivit 
mereu să le accept, că:

„Nicio faptă bună nu rămâne ne-
pedepsită“ și că:

„Prietenul, la români, este ace-
la care te cultivă și te laudă când 
ești pe «cai mari» și care te lovește 
când te vede căzut sau îngenunchi-
at“. Gânduri...

De la Decebal încoace (poa-
te chiar de mai-nainte, dar nu am 
eu cunoștință) conducătorii români 
care au fost aproape de popor și 

l-au slujit cu credință, în fi nal, au 
fost loviți de acesta, în raport direct 
proporțional cu binele făcut. Gân-
duri...

După frecvența constatărilor și 
mai ales a mediatizărilor îți vine să 
crezi că nu există român care să nu 
își schilodească fără milă dobitocul 
de care se servește pentru a-i pre-
lua din efort dacă dintr-un motiv 
sau altul, la un moment dat, bietul 
animal are clipe de neputință. Gân-
duri ...

Românul care are și cel care 
poate nu-l va înțelege niciodată pe 
cel care nu are și/sau pe cel care nu 
poate. Gânduri?

O altă formă de manifestare a 
sadismului la, din păcate, din ce în 
ce mai mulți, români este și bucuria 
prin care privește sau întâmpină ne-
norocirea vecinului. (A te bucura de 
răul altuia este mai sadic sentiment 
decât acela de a dori «să moară și 
capra vecinului»). Gânduri...

Dorințele de renunțare la sim-
bolul Mioriței (baladă populară cu 
profund înțeles creștin) este dovada 
cuibăririi răului în sufl etele mici ale 
unor parveniți în funcții sau cu avu-
turi nemeritate. Gânduri?!

Miorița trebuie înțeleasă în pilda 
Hristică și nu ca pe un abandon în 
fața răului sau al violenței pentru că 
«cine scoate sabia, de sabie va pie-
ri» și, ca un adevăr revelat de viață, 
«violența naște violență».

Miorița, ea însăși, se dovedește 
a fi  la români o fl oare rară, la nevoie 
cel căzut rar putând găsi pe cineva 
căruia să i se spovedească, nici cum 
să-i ceară milostivul sprijin.

*
Epilog: Nu putem renunța la 

Miorița, transpunere laică a spiri-
tului Hristic (nu-mi e clar și risc un 
gând profan, spunând că nu știu de 
ce, dar însuși Mântuitorul urmează, 
parcă, fi rul ideatic logic al Mioriței), 
fără a renunța la darul de umanita-
te. Binele trebuie răsplătit cu bine, 
la fel cum trebuie răsplătit și răul. 
Pentru că, în toate există o măsu-
ră, iar fi ecare faptă are o răsplată, 
înțelegând prin aceasta întotdeauna 
o plată în bine. A răsplăti răul cu 
rău nu duce decât la accentuarea și 
creșterea răului. Nu există spirit, nu 
există sufl et împietrit care să nu fi e 
cutremurat la permanenta răsplată 

în bine. Tocmai acesta este „Spiritul 
Mioriței“.

**
Notă: sunt profund pătruns de 

versurile poeziei „Dreapta măsură“, 
presupusă a fi  a lui Emil Cioran, dar 
despre care cred, mai de grabă, a fi  
«a lui» sau «infl uențată de» Kipling. 
Iat-o:

„Un pic de durere te face 
profund,/Prea multă durere 
te-afundă prea mult.//Cu-n pic 
de avere n-ai lipsuri în casă,/Cu 
multă avere n-ai somn și te-apa-
să.//Un pic de-mplinire te face 
mai bun,/Prea multă-mplinire 
te face nebun.//Un pic de pute-
re te face mai tare,/Prea multă 
putere pe alții îi doare.//Cu-n 
pic de respect ești încrezător,/
Cu prea mult respect devii sfi dă-
tor.//Un pic de-ngrijire te ține 
mai bine,/Prea multă-ngrijire-i 
o hibă-n gândire.//C-o slujbă, 
desigur, ai pâine pe masă,/Dar 
dacă ai zece, n-ai masă, n-ai 
casă.//Păstrează, creștine, mă-
sura în toate,/Deloc nu e bine, 
iar prea mult te-abate/Încet, 
dar și sigur, de la pocăință/Și te 
pricopsește c-o altă credință.“

Replică: O poveste biblică iu-
daică spune că, într-o zi, Dumnezeu 
i-a cerut lui Moise să aleagă o mie 
de oameni pe care-i consideră cei 
mai buni. După ce Moise i-a adunat, 
Dumnezeu l-a rugat ca din aceștia 
să-i aleagă pe cei mai buni zece oa-
meni. Moise i-a selectat. Apoi Dum-
nezeu l-a rugat să-l aleagă pe cel 
mai bun. Și Moise l-a ales. Dumne-
zeu l-a rugat să-l trimită pe acesta 
să-l găsească pe cel mai rău om de 
pe pământ. Acesta, ajuns la limita 
de timp pe care Moise i-o acordase 
și nu-l găsise pe cel mai rău om (de 
fi ecare dată când găsea pe un om 
rău își spunea: dacă răutatea lui nu 
este decât aparentă și el, în fond, să 
fi e bun în sufl etul său) s-a întors și 
i-a spus lui Moise: Iată, Moise, am 
găsit pe cel mai rău om din lume: eu 
sunt! La care Dumnezeu i-a spus lui 
Moise: l-ai ales foarte bine. El este 
cel mai bun om din lume, pentru că 
nu a judecat, de la el, pe alții...

***
Morala: Fii bun, fi u al Evei, că 

nu ai nimic de pierdut! ...

Preocupari si pasiuni extraprofesionale Preocupari si pasiuni extraprofesionale ˇ
‚

SPIRITUL MIORIȚEI. „GÂNDURI“
Victor Vernescu, consilier al CNR – CME  
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Cea de-a 4-a ediție a Conferinței 
Trenchless a avut loc în București în 
ziua de 13 iunie 2019. Au fost ana-
lizate aspecte importante privind 
tehnologia trenchless care permi-
te diminuarea escavațiilor deschise 
prin șanțuri. Forajele peri-orizontale 
în spațiul subteran de mică adânci-
me pentru realizarea unor trasee de 
legătură pentru sisteme de trans-
port de produse fl uide, de persoa-
ne, cabluri electrice sau de telefonie 

au cunoscut, în ultima perioadă de 
timp, o dezvoltare deosebită.

În cadrul conferinței au fost 
prezentate noutăți tehnologice per-
formante din domeniul forajelor 
orizontale. Au fost supuse atenției 
auditoriului instrumente și procedee 
de lucru, precum și aspecte practice 
în proiectarea și derularea lucrări-
lor. Un interes deosebit a prezentat 
și sesiunea expozițională în care 
au fost expuse dispozitive, utilaje, 
piese de schimb proprii unor fi rme 
consacrate pentru forajul orizontal, 
pentru reparații și mentenanța sis-
temelor subterane de transport.

În cadrul expunerii sale, dom-
nul Sorin Perju (Asociația Română 
a Apei – ARA) a subliniat faptul că 
ARA facilitează și promovează cola-
borarea între membrii ei, cu scopul 
de a identifi ca noi abordări suste-
nabile și efi ciente, precum și soluții 
pentru îmbunătățirea calității ma-
nagementului resurselor de apă și a 

serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare-epurare a apei uzate.

ARA și membrii acesteia sunt 
implicați, de asemenea, și în promo-
varea managementului sustenabil și 
inteligent al resurselor de apă, prin 
integrarea serviciilor de alimentare 
cu apă și de canalizare și tratare a 
apei uzate în conceptele mai ample 
de durată, dezvoltare și protecție a 
mediului. Expunerea a inclus nume-
roase date statistice și grafi ce, care 

au pus în evidență un trend pozitiv 
în dezvoltarea sistemele de alimen-
tare cu apă de consum și a sisteme-
lor de evacuare a apelor reziduale.

Un semnifi cativ studiu de caz a 
fost prezentat de domnul Sebastian 
Călugăr (din partea CIS GAZ) în ca-
drul lucrării „Primus Line with case 
study CIS GAZ S.A. Romania. In-
stallation of a DN 250 high pressu-
re system for OMV Petrom“. Studiul 
cuprinde experiența fi rmelor Primus 
Line Germania, ca producător al sis-
temelor de reabilitare a conductelor 
fără săpătură și CIS Gaz România, 
ca furnizor de servicii de integrita-
te a conductelor. Contractorii lucră-
rii au avut ca obiectiv fi zic 15,5 km 
din conducta de transport țiței, în-
tre Bălăria și Anghelești (jud. Giur-
giu). Pusă în funcțiune în anul 2011, 
conducta prezenta un grad mare de 
uzură, cu spărturi la intervale scur-
te de timp datorate eroziunii și co-
roziunii interioare, care au produs 

pierderi de țiței și infestarea tere-
nurilor. Lucrarea proiectată pe trei 
etape este în curs, până în prezent 
fi ind reabilitați 12 km de conductă. 
Traseul conductei reabilitate urmă-
rește pe interior conducta existentă 
prin: ● trasarea gropilor de poziție 
● secționarea conductei și montarea 
gurilor de godevil ● curățirea con-
ductei cu piguri ● instalarea conduc-
tei de transport Primus Line în inte-
riorul conductei reabilitate cu troliul 

hidraulic ● probarea pneumatică 
a conductei reabilitante. Conduc-
ta Primus Line este de compoziție 
sintetică din familia plasticelor cu 
adaptare la parametrii de lucru ca 
diametru, presiune, lungime ș.a.

Aspectele specifi ce transpor-
tului subteran de tip metrou au 
fost prezentate de către domnul 
Anton Ioanidi în cadrul lucrării 
„Town to country side connecti-
vity design with trenchless BIM“, 
fi ind relevate avantajele rezulta-
telor BIM în produse de protecție 
și reducere a infi ltrațiilor nocive 
din sistemele de transport subte-
ran, cum este metroul, cu tune-
luri de circulație și stații de acces 

călători. Au fost dezvoltate aspecte 
legate de: ingineria civilă; ingineria 
mediului; tehnica transporturilor; 
ingineria mecanică și sisteme. 

Problemele legate de curățirea 
sistemului subteran de canalizare 
necesită elaborarea de tehnologii și 
echipamente speciale. În cadrul ex-
punerii sale cu titlul „Trenchless Re-
pair systems for sewage pipes and 
suction excavators“, domnul Mădălin 
Sima (TITAN TECHNIK AG) a sub-
liniat că hidrocurățitoarele compacte 
(ROM Koks Group Olanda), in-
stalate pe autoutilitare, oferă soluții 
pentru decolmatarea conductelor de 
canalizare atunci când sunt cerute in-
tervenții în spații limitate, aglomerări 
urbane sau, mai ales, condiții de iar-
nă. Echipamentele de pe autoutilitare 
dețin, ca parametrii de lucru, presiuni 
și debite de la 150 bari și 50 l/min, 
până la 200 bari și 100 l/min, iar di-
ametrul conductelor de decolmatat, 
între 300 și 600 mm. De asemenea, 

INFOINFO

TRENCHLESS ROMÂNIA CONFERENCE & EXHIBITION, 
EDIȚIA A IV-A. CONSEMNĂRI
Prof. dr. ing. N. Antonescu și ing. C. Căpraru, consilieri ai CNR – CME
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rezultate bune pot fi  obținute cu 
echipamente High Pressure Techno-
logy (Uraca Smart Line) acționate 
electric, cu spectru larg de aplicații, 
parametrii de lucru de la 150 la 500 
bari și debit de evacuare de la 600 
la 1.800 l/h. Un dispozitiv cu motor 
pe benzină operează până la 200 
bari și 900 l/h.

Aspectele legate de repararea 
de conducte cu diametre cuprinse 
între 4 și 48 țoli (100-1.200 mm) 
pentru gaze, ape potabile, ape rezi-
duale au fost analizate în cadrul ex-
punerii domnului Tomas Moler (IBG 
Hydrotech), în lucrarea „Rehabili-
tation of pipes with lining systems“. 
Tehnologia propusă constă în re-
medierea din interior a defecțiunii, 
printr-un manșon fl exibil. Prin reac-
ția a două componente adezive se 
face legătura manșonului nou intro-
dus și conducta avariată.

Un interes deosebit au prezentat 
și aspectele legate de procedurile de 
ofertă–achiziție, prin sistem de lea-
sing sau de cumpărare cu achitarea 
integrală a costurilor. Printre fi rme-
le furnizoare cu statut consacrat de 
creație și performanțe tehnologice au 
fost mentionate: Vermeer, Titan Ma-
chinery, Voltrack, Pfeifer, Ascendum, 
Wirtgen,  Herrenknecht, AMSP ș.a.

Evenimentul a fost bogat ilustrat 
de exponate în mărime 1:1, ma-
chete, postere și pliante provenind 
de la circa 20 de fi rme, unele din 
acestea având prezentări în cadrul 
conferinței în plen. Au cunoscut un 
deosebit interes:

 tehnologia QUICK-LOCK pentru 
țevi, conducte și racorduri;

produsele FRONIUS pentru 
aparate portabile pentru sudare în 
mediul industrial;

produsele SC ECHIPAMENTE 
– CONSTRCȚII pentru echipamente 
ca obturatoare pneumatice, pom-
pe și grupuri de pompare, stații de 
epurare, rezervoare din polietilenă 
fl exibilă;

echipamentele DERRICK pen-
tru controlul fl uidelor de foraj și al 
detrusului;

materialele speciale pentru 
construcții, aditivi pentru betoane, 
membrane bentonitice, membrane 
bituminoase, pelicule de protecție 
pentru beton și metal produse ale 
INDEX GROUP PLASTIC; 

sisteme de vacuum (aspirare) 
prin dispozitive montate și operate 
de pe auto speciale dezvoltate de 
fi rma CAPPELOTTO.

Participanții la manifestare au 
avut posibilitatea de a cunoaște as-
pecte actuale, majore privind teh-
nologiile de lucru și noile tipuri de 
echipamente, în continuu proces de 
inovare, perfecționare, implemen-
tare.

Trebuie precizat faptul că teh-
nologia Trenchless este bine cunos-
cută în România și utilizată pentru 
captarea emanațiilor libere de gaze 
endogene și conectarea lor la con-
sumatori locali. De asemenea, pen-
tru refacerea prin interior a conduc-
telor uzate și operarea lor cu presi-
uni crescute. 

România are o vastă experiență 
de peste 100 de ani și realizări în 
domeniu prin construcția de tuneluri 
pentru transportul apelor de con-
sum, reziduale, hidroenergie. Sunt 
de menționat tunelurile Tătăsmani, 
(3,3 km în zona Galați – Vaslui), 
Telciu-Viseu cu cinci tuneluri (2,3 
km în zona munților Rodna-Tibles), 
Capra-Bâlea, (884 m pe traseul 
Transfăgărășan) și altele. La tune-
lurile subcitadine pentru metrou în 
România sistemul trenchless s-a 
aplicat pe tronsonul Militari-Balta 
Albă din București. 

De asemenea, ramura extractivă 
a industriei petroliere din România a 
benefi ciat de forajul dirijat, subverti-
cal spre orizontal, cu scopuri de pro-
ducție, reparație, intervenție. Astfel 
de lucrări sunt înscrise în portofoliul 
curent al operatorilor de resort. 

Unități specializate din Ploiești, 
de proiectare și execuție, au rea-
lizat în anul 1982 instalația INGO. 
Echipamentul era destinat lucrărilor 
subterane din minerit și hidroener-
gie. Diametrele de lucru erau de 3,2 
m; 3,6 m și 4,2 m.

În prezent, infrastructura căilor 
de vehiculare a produselor industri-
ale, țiței, gaze, ape oferă un front 
larg de lucru pentru reabilitarea și 
atingerea parametrilor de perfor-
manță tehnologică pe baza tehnolo-
giei Trenchless.

*
Informații suplimentare pot 

fi  obținute accesând site-ul www.
trenchlessromania.ro
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