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Perspectiva de dezvoltare a sec-
torului energetic face necesar să se 
acționeze în sensul: (I) să acțione-
ze ca o platformă unde se întâlnesc 
idei de proiecte cu tehnologia nece-
sară și cu fi nanțarea care să realize-
ze proiectele; și (II) folosirea unei 
platforme de învățământ electronic 
pentru creșterea numărului de per-
soane pregătite să realizeze proiec-
te și pentru lansarea unui master cu 
certifi care recunoscută în cel puțin 
două țări din UE. 

În anii ’93 – ’94 când BERD 
(Banca Europeană de Reconstrucție 
și Dezvoltare) și BEI (Banca Euro-
peană de Investiții) creaseră o linie 
de credit de 90 de milioane de ECU 
(la acea vreme – euro acum) pentru 
proiecte de efi ciență energetică, țin 
minte că am asistat la două ședin-
țe în care industria română, pe de-o 
parte, zicea „dați-ne banii că știm 
noi ce să facem cu ei“, iar băncile, 
pe de alt ă parte, ziceau „dați-ne pro-
iectele bancabile și plătim imediat“. 

Timp de patru luni nu s-a întâm-
plat nimic – sună familiar când ne 
gândim la fonduri structurale – după 
care linia de credit a fost anulată, și 
banii folosiți la alte fi nanțări în UE și 
Europa de Est de atunci. 

Ceea ce lipsea pentru a pune în 
practică, pe lângă planurile de acțiu-
ne, era un instrument care să îndepli-
nească funcțiunile enunțate mai sus. 

Un coleg din Grecia spunea, în 
anii ’90, că guvernul grec a plătit 
50 de specialiști din administrație și 
din fi rmele grecești, să stea un an 
la Bruxelles și să învețe cum se fac 
propuneri pentru proiectele fi nan-
țate din programele PHARE, TACIS 
etc. După întoarcerea în Grecia, la 
sfârșitul acelui an, s-a constatat o 
creștere impresionantă a frecvenței 
de participare a fi rmelor grecești în 
programele menționate. Eu nu știu 
ca ai noștri să fi  făcut o acțiune si-
milară legată de fonduri structurale. 

Există o agenție de susținere a 
proiectelor de cercetare care acțio-
nează efi cient la Bruxelles. Are ne-
voie însă de mai multe propuneri de 
proiecte pentru a avea ce să susțină. 

Trebuie să se dezvolte capaci-
tatea de a genera asemenea pro-
puneri de proiecte care să aibă nu 
numai ideea strategică și planul de 
acțiune, ci chiar acțiunea care să 
concure la realizarea de proiecte 
puse în practică. 

De multe ori în administrația ro-
mânească (și nu numai) am fost con-
fruntat cu mentalitatea că existența 
unei strategii și a unui plan de acțiune 
încheie rolul organismelor guverna-
mentale. De fapt, abia îl începe, prin 
acțiunile care sunt necesare pentru 
realizarea proiectelor asociate strate-
giei și planului de acțiune.

Pentru o mai bună întelegere, în 
statisticile demografi ce se specifi că 
numărul de copii născuți vii, nu câte 
femei au fost curtate pentru a obține 
acest rezultat. Planul de acțiune nu 
naște proiecte; acțiunea naște pro-
iecte. Și pentru a avea capacitatea 
de a realiza 
proiecte este 
nevoie de a 
construi credi-
bilitate.

Acum câți-
va ani, cineva 
îmi spunea că 
pentru a rea-
liza un proiect 
lipseau banii. 
Când am în-
trebat dacă există o companie de 
proiectare, achiziție și construcție, 
dacă există contracte pentru vânza-
rea produsului, dacă există contracte 
pentru materiile prime, dacă există o 
companie de gestiune a producției, 
am primit numai răspunsuri negative. 

Este clar că acel proiect nu du-
cea lipsă de bani, ci de toate celelal-
te elemente care construiesc baza 
de credibilitate. Un proiect credibil 
va atrage fi nanțatori pentru că vor 
avea siguranța că investiția se re-
cuperează; și, credeți-mă, există 
fonduri disponibile din plin în lume 
pentru asemenea proiecte. 

Cred că nu este prea târziu ca gu-
vernul nostru să trimită la Bruxelles 
câteva zeci de specialiști (adevărați) 
care să învețe cum se fac propuneri 
de proiecte (cum se formulează pro-
punerile, care sunt persoanele-cheie 
pentru decizie, care sunt constantele 
de timp, ce programe există, cine pot 
fi  partenerii viabili etc), astfel încât 
să atragă mai multe fonduri comu-
nitare în economia română. Intrările 
de bani în economie sunt benefi ce 
pentru toată lumea. 

Dăm mai jos numai un exemplu 
de tehnologie avansată. Energia sola-
ră este una dintre cele mai posibil de 
folosit în prezent. Există atât celule 
fotovoltaice pentru conversie directă 

în energie electrică, precum și siste-
me de acumulare de energie termică. 

În centrul de cercetări pentru 
energie de la Casaccia, ENEA Italia, 
se dezvoltă sisteme de acumulare 
de energie termică pe baza energiei 
solare, având ca agent termic solu-
ții saline. Sarea, după cum se știe, 
acumulează căldură și poate avea 
temperaturi chiar de ordinul a 550 
de grade Celsius. La aceste tempe-
raturi se poate produce abur pentru 
turbo-generatoare de energie elec-
trică și se poate asigura menținerea 
temperaturii pe o perioadă în care nu 
există insolație (noaptea). Pe baza 

acestor cerce-
tări tehnologice 
se realizează în 
prezent un pro-
iect industrial în 
Sicilia (insolație 
mai bună). 

Unul dintre 
avantajele de a 
fi  membri în UE 
este dat și de 
posibilitatea de 

a putea colabora direct cu centre de 
cercetare importante și de a avea 
acces la soluții tehnologice de vârf.

De exemplu, recent s-a consti-
tuit un parteneriat între întreprin-
deri industriale române și italiene 
pentru fabricarea de sisteme de 
conversie de energie bazate pe bi-
omasă. Avem multe oportunități 
de a implementa proiecte care să 
folosească aceste tehnologii în do-
meniul micilor generatoare de ener-
gie electrică și căldură, cu rol de a 
suplimenta alimentarea cu energie 
în zone depărtate de rețeaua de ali-
mentare cu energie electrică și chiar 
în zone în care să ajute la menține-
rea stabilității sistemului energetic. 

Multe orașe mici din România au 
resurse alternative pe care nu le folo-
sesc: de la deșeurile de pădure la cele 
urbane, la energie solară sau eoliană 
(cu instalații de mică putere), la mi-
crohidrocentrale. Există un potențial 
deosebit de creștere a efi cienței și, 
prin aceasta, de reducere a emisiilor, 
prin implementarea de tehnologii noi. 

Strategia de energie alternati-
vă se face la nivel național, dar se 
pune în practică la nivelul localită-
ților. Sperăm ca exemplele de mai 
sus să le folosească acelora care vor 
să treacă de la planuri de acțiune la 
acțiunea reală.  

EditorialEditorial

PLANURI DE ACȚIUNE ȘI ACȚIUNE
Prof. dr. ing. Ionuț Purica, consilier al CNR – CME
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Ziua 1 - NOI VIZIUNI 
DE ENERGIE PENTRU 
PROSPERITATE

Cel de-al 24-lea Congres Mondi-
al al Energiei a avut deschiderea pe 
9 septembrie 2019, la Abu Dhabi. 
Cei mai importanți lideri din dome-
niul energiei, experți și inovatori 
s-au reunit în capitala Emiratelor 
Arabe Unite pentru a discuta despre 
viitorul tranziției energetice și des-
pre tema „Noile viziuni ale energiei 
pentru prosperitate“. De asemenea,  
pe timpul zilei a avut loc lansarea 
„Scenariilor energetice mondiale ale 
Consiliului din 2019“ și deschiderea 
„Congresului Liderilor în domeniul 
energiei viitoare“.

CEREMONIE DE DESCHIDERE
Excelența Sa Suhail Al Mazrouei, 

ministrul Energiei și Industriei din 
Emiratele Arabe Unite, a subliniat 
progresul țării către diversifi carea 
mixului energetic prin surse rege-
nerabile, care joacă un rol esenți-
al în programele lor energetice, în 
timp ce a explicat și modul în care 
energia pentru prosperitate este în 
ADN-ul și istoria EAU. Excelența Sa 
a făcut apoi un apel către lume pen-
tru a continua să lucreze împreună 

pentru rezolvarea provocărilor ener-
getice comune.

O temă cheie a Congresului din 
acest an este importanța emer-
gentă a inovației pentru a oferi o 
tranziție energetică de succes. Pre-
ședintele Consiliului, David Kim, a 
încurajat publicul să arunce o privi-

re nouă asupra inovației, spunând 
că „revoluția este deja aici“.

HIDROCARBURI ȘI PETROL
„Hidrocarburile nu vor fi  oprite, 

avem încă nevoie de ele. Trebuie să 

decarbonizăm combustibilii cu hidro-
carburi“, a afi rmat ferm Lord Edmund 
John Phillip Browne, președintele 

executiv al L1 Ener-
gy, fost CEO al Bri-
tish Petroleum.

Piețele globale 
de energie au avut 
parte în ultimii 20 
de ani de schimbări 
profunde din punct 
de vedere al geo-
grafi ei și tehnologiei 
ofertei, cererii incer-
te, schimbării atitu-
dinii consumatorilor 

și al unei presiuni globale de reducere 
a emisiilor.

LANSAREA „SCENARIILOR 
2019“ ALE CONSILIULUI 
MONDIAL AL ENERGIEI 
„Semnalele tuturor celor trei 

scenarii energetice mondiale – Jazz 

Modern, Simfonia Neterminată și 
Hard Rock – au fost detectate în 
toate regiunile. Folosind aceste in-
strumente, liderii energetici pot fi  
impulsionați să evolueze într-o eră 
de perturbare și să proiecteze căi 

energetice pentru prosperitate, oa-
meni și planetă“, a spus dr. Ange-
la Wilkinson, directorul principal al 
„Scenarii și Business Insights“, la 
World Energy Council.

Scenariile energetice mondiale 
din 2019: Raportul „Explorarea că-
ilor de inovare până în 2040“ a fost 
lansat la cel de-al 24-lea Congres 
Mondial al Energiei din Abu Dhabi în 
parteneriat cu Accenture Strategy 
și Institutul Paul Scherrer. Scena-
riile reprezintă o parte esențială a 
setului de instrumente pentru liderii 
de tranziție ai Consiliului. Scenarii-
le prezintă trei povești globale până 
în 2040: Modern Jazz, Hard Rock și 
Simfonia Neterminată, toate care 
susțin gândirea sistemelor energe-
tice întregi și refl ectă schimbări mai 
profunde ale peisajului inovării sis-
temului energetic (Figura 1).

„Viitorul nuclearului: diverse 
armonii în tranziția energetică“ evi-

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME

CONGRESUL AL 24-LEA AL CONSILIULUI MONDIAL 
AL ENERGIEI, ABU DHABI, 9 – 12 septembrie 2019
Prof. dr. ing. Ștefan Gheorghe, directorul general executiv al CNR – CME

Figura 1. Reprezentarea stilizată a scenariilor 2019
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dențiază rolul energiei nucleare în 
tranziția energetică globală.

Sesiunea „Dincolo de petrol 
2.0“ care a avut loc în prima zi, 
este exprimată stilizat mai jos, în 
Figura 2, unde pot fi  regăsite cu-
vinte-cheie utilizate în cadrul dis-
cursurilor din sesiuni, precum: 
tranziția energiei, provocări, stra-
tegii de abordare.

La discuția din panel a partici-
pat, printre alții, și Dan Brouillette, 
secretar de stat adjunct al Depar-
tamentului de Energie al Statelor 
Unite ale Americii. 

REFLECTORUL PE INOVARE
„Gândiți-vă cum puteți proiecta 

ceea ce ar putea fi  în loc să îmbunătă-
țiți ceea ce este [...] Când vă gândiți 
la viitorul energetic, gândiți-vă la ce ar 
putea fi  posibil în loc de ceea ce există 
deja“, a subliniat Musqit Ashraf, Seni-
or Managing Director, Global Energy 
Lead, Accenture Strategy.

Ca parte a colaborării sale cu 
DENA (Agenția Germană pentru 
Energie) și cu sprijinul DEWA (Dubai 
Electricity and Water Authority), Con-
siliul Mondial al Energiei a adus peste 
80 de fi naliști ai premiilor Start-up 
Energy Transition 100 (SET100) din 
Berlin, la Congresul Mondial al Ener-
giei. Aceștia au prezentat soluțiile lor 
inovative pentru succesul global al 
tranziției în energie.

Ziua a 2-a – BUSINESS 
AS (UN)USUAL: 
OPPORTUNITĂȚI 
PENTRU SCHIMBARE

CONGRESUL VIITORILOR 
LIDERI AI ENERGIEI (FEL)
Viitorii lideri ai energiei și-au or-

ganizat propriul congres ca parte a 
evenimentului general. Președinte-

le Consiliului, David Kim, a deschis 
evenimentul subliniind viziunea și 
planul anual al FEL, care a fost lan-
sat la sfârșitul evenimentului.

ENERGIE PENTRU O 
PROSPERITATE DURABILĂ 
ȘI OAMENI
Tema celui de-al 24-lea con-

gres mondial în domeniul energiei 
din Abu Dhabi este „Energia pentru 
prosperitate“. Scopul acestei adu-
nări trienale de miniștri ai energiei, 
CEO-uri, fi nanțatori și inovatori este 
de a explora căi de tranziție ener-
getică transformatoare care ar pu-
tea oferi noi oportunități de afaceri 
în timp ce îmbogățesc viața tuturor 
oamenilor de pe planetă, permițând 
societăților întregi să înfl orească 
și să regenereze pământul. Acesta 
oferă platforma ideală pentru ca co-
munitatea energetică globală să se 
reunească în realizarea tranzițiilor 
energetice care îmbogățesc viețile 
fără prejudecăți în legătură cu orice 
sursă de energie unică.

O populație globală din ce în ce 
mai conectată și mai conștientă de 
protejarea mediului, un nou spi-
rit de antreprenoriat și dezvoltarea 
digitalizării proceselor perturbatoa-
re determină schimbări în modul în 
care producem, schimbăm și con-
sumăm energie. Puterea se depla-
sează de-a lungul lanțului valoric al 

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME

Figura 2. Reprezentarea stilizată a sesiunii „Dincolo de petrol 2.0“

Figura 3. Reprezentarea stilizată a evenimentului Viitorilor Lideri ai Energeticii
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energiei către consumatorii abili-
tați de date, inclusiv consumato-
rii de energie. Inovația în tranziția 
energetică este determinată tot 
mai mult de sectoarele adiacente, 
în special de transport.

Provocarea este de a oferi pros-
peritate tuturor, valorifi când promi-

siunea emergentă a unei noi ere a 
abundenței globale de surse și tehno-
logii cu energie regenerabilă. Trebuie 
să luăm măsuri concrete pentru a ne 
proteja planeta și pentru a permi-
te tuturor societăților să înfl orească 
asigurând fl uxuri de energie fi abilă, 
accesibilă și durabilă pentru toată lu-
mea, în orice moment și în orice loc.

PERSPECTIVE NOI
În ultimul deceniu, Consiliul a 

urmărit în mod sistematic percep-
țiile conducerii, rezultatele perfor-
manței politicilor și noile evoluții 
energetice. Patru perspective noi 
semnifi cative au apărut:

• MUTAȚII DINCOLO DE VOLUME, 
DEZVOLTAREA MĂRFURILOR 
ȘI SERVICIILOR CENTRATE 
PE CONSUM
Lumea a intrat într-o nouă eră 

care promite abundența de energie 
curată dintr-o combinație de ener-
gie regenerabilă și căi de carbon 

net-zero, cu vârfuri de cerere preco-
nizate pentru hidrocarburi. Digitaliza-
rea are un impact asupra lanțului va-
loric al energiei, permițând câștiguri 
în aprovizionare și facilitând o mutare 
a puterii de la deținătorii de resurse la 
agregatorii din partea cererii. Se dez-
voltă un viitor energetic mai centrat 

pe consumator, cu o creștere a aș-
teptărilor pentru serviciile de energie 
„la cerere“. Epoca creșterii mărfurilor 
bazate pe volum se încheie, în timp 
ce noi oportunități pentru servicii 
centrate pe consumator cresc.

• ACCEPTARE ÎN CERCETARE 
A TRILEMEI ENERGIEI
În ultimii 20 de ani, peste 120 

de țări au cunoscut o formă de îm-
bunătățire generală a performanței 
în gestionarea așa-numitei „trileme 
energetice“ a securității energetice, 
echității energetice și sustenabilită-
ții mediului. Aceste provocări politice 
conexe continuă să evolueze și sunt 
întâmpinate de noi abordări în ino-
vațiile politicii integrate – securitatea 
„fl exibilă“, rezistența „dinamică“, ac-
cesul „util“ și decarbonizarea „acce-
sibilă“ fac parte din noul vocabular.

• EVITAREA CRIZEI CLIMATULUI 
ESTE MAI MULT O PROVOCARE ȘI 
ADAPTARE CARE NECESITĂ UN MIX 

AL TUTUROR TEHNOLOGIILOR ȘI AL 
INOVAȚIEI

Nu toate nevoile de energie și toți 
utilizatorii pot fi  electrifi cați. Căldura, 
energia electrică, gazele și combus-
tibilii lichizi vor fi  necesari pentru de-
cenii următoare. Este nevoie de stra-
tegii de decarbonizare mai profunde 

pentru a ajunge la sectoare-
le economice difi cil de elec-
trifi cat. Încă nu există o cale 
plauzibilă până la 2°C până 
în 2050, dar nu este prea 
târziu pentru a atenua im-
pactul schimbărilor climatice 
și a asigura o decarbonizare 
accesibilă și mai profundă 
folosind un amestec de teh-
nologii și inovație.

• LEADERSHIPUL 
FRAGMENTAT 
REPREZINTĂ 
CEL MAI MARE RISC
Geopolitica petrolului și 

a gazului încă mai contează 
și se extinde pentru a in-
clude tehnologia și datele. 
După trei ani, promisiunea 
progresului în atingerea 
acordului de la Paris și ob-
ținerea accesului de bază 
pentru toți este fragmen-
tată pe diferite sectoare și 
scale. În ciuda noului spirit 
de antreprenoriat în ener-

gie, există tendința de a trece cu 
vederea rolul inovatorilor existenți. 
Inovația colaborativă și conducerea 
intersectorială pot ajuta la asigura-
rea ambițiilor umane care nu depă-
șesc comportamentul uman evitând 
noile competiții geostrategice.

NOI FRONTIERE 
ALE TEHNOLOGIEI
„Digitalizarea este motorul prin-

cipal al tranziției, deoarece oferă 
semnale de preț care permit de-
carbonizarea și celelalte D-uri“, a 
subliniat în expunerea sa Joanna 
Hubbard, CEO&cofondator, Electron.

Tehnologia transformă modul în 
care generăm, utilizăm și stocăm 
energie, reprezentând atât oportu-
nități, cât și provocări pentru marea 
tranziție. Impulsionarea acestor noi 
frontiere necesită o gândire viziona-
ră, trecerea peste frontierele națio-
nale și corporatiste, mediile de po-
litică și reglementări, lacunele dato-
rate investițiilor și ambițiilor.

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME

Figura 4. Reprezentarea stilizată a sesiunii dedicată Cyber security
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Panelul a discutat modul în care 
tehnologiile moderne conduc la 
tranziția energetică, de la electroni 
la molecule la nanontube și de la AI 
la IoT la blockchain. 

„Am reușit să construim energie 
solară și eoliană, dar avem nevoie 
de alte tehnologii care să le comple-
teze pe acestea dacă le vom scala. 
Stocarea este un obiectiv major“. 
Acesta este mesajul transmis de că-
tre Robert C. Armstrong, director, 
MIT Energy Initiative.

Riscurile cibernetice și infl uența 
acestora asupra rezilienței sistemelor 
de energie sunt subiecte abordate în 
cadrul sesiunii (Figura 4, pag. 6).

Ziua a 3-a - PROSPERITATEA 
INCLUSIVĂ: NOI 
IMPERATIVE POLITICE

A treia zi a celui de-al 24-lea 
Consiliu Mondial al Energiei a fost 
dedicată explorării noii dinamici a 
elaborării politicilor energetice. Au 
fost discutate subiecte precum: 
Energia pentru prosperitate, inclu-
siv incluziunea, ODD, integrarea re-
gională și importanța comunităților.

CONSILIUL MONDIAL 
AL ENERGIEI 
A LANSAT INDEX 
TRILEMA | 2019
„A existat o tendință 

pozitivă, cu aproape 130 
de țări care își îmbunătă-
țesc performanțele Trile-
mei. O abordare integrată 
și coerentă a politicilor este 
esențială pentru gestiona-
rea tranzițiilor robuste. Fie-
care factor de decizie poate 
și trebuie să folosească In-
dexul ca un instrument unic 
și util pentru a-și stabili 
baza de referință naționa-
lă și pentru a explora cum 
ar fi  cel mai bine să își îm-
bunătățească performanța 
politicii energetice“, a spus 
dr. Angela Wilkinson, di-
rector principal al Scenarii 
și Business Insights, World 
Energy Council.

Consiliul Mondial al 
Energiei, în parteneriat cu 
Oliver Wyman, a lansat in-
dexul Trilemei actualizat. 
Indicele Trilema este unul dintre cele 
cinci instrumente din Setul de instru-

mente al Leaderului Consiliului și a 
fost îmbunătățit pentru a permite uti-
lizatorilor să compare ratingurile lor 
actuale cu performanțele anterioare.

„Indicele trilemelor din 2019 
arată că națiunile se confruntă cu 
o tranziție energetică cu ritm mai 
rapid prin echilibrarea politicii, a 
acțiunilor corporatiste, a utilizării 
resurselor naționale și a modifi că-
rilor comportamentului individual 
în relație cu problemele de mediu. 
Privind aceste tendințe în ansamblu, 
precum și la nivel național și regio-
nal, puteți oferi autorilor de decizie 
și conducătorilor de afaceri direcția 
pentru a modela viitorul energiei“. 
Acesta este mesajul transmis de că-
tre Francois Austin, Partener și Șef 
Global al Energiei, Oliver Wyman.

PERSPECTIVE REGIONALE 
EUROPENE
Perspectivele regionale europe-

ne au fost de asemenea lansate ca 
parte a Scenariilor Energetice Mon-
diale, iar scenariile regionale au fost 
produse în parteneriat cu Institutul 
Paul Scherrer.

Lansarea versiunii 2019 a stu-
diului Trilemei energiei a reprezentat 
tema principală a uneia dintre  sesi-

uni congresului, cu accent pe cuvin-
te-cheie prezentate în Figura 5.

PUTEREA, POLITICILE ȘI 
SCOPUL: O NOUĂ ERĂ DE 
GEOPOLITICĂ ENERGETICĂ
„Timpul contează și modul în 

care gestionăm politica acestui 
proces de schimbare este absolut 
esențial“, a spus Carlos Pascual, vi-
cepreședinte senior, Global Energy 
& International Affairs.

În cuvântul sau au mai fost fă-
cute câteva sublinieri: “O tranziție 
energetică de succes necesită un 
nivel de cooperare internațională 
fără precedent. Pe măsură ce ali-
anțele globale evoluează și politicile 
naționale se schimbă, organizațiile 
internaționale au un rol central în 
promovarea unității, colaborării și a 
intereselor energetice comune.”

Printre temele-cheie care au re-
ieșit din discuție s-au numărat:

• Menținerea clarității asupra sco-
pului, motivul și rațiunea pentru ceea 
ce facem este existențială și cheie 
pentru aspirațiile noastre umane vii-
toare și durabilitatea planetei. Nu pu-
tem uita asta, trebuie să fi e ceea ce ne 
conduce și împinge ritmul schimbării.

• Există multe, multe puncte de 
lumină. Acestea ar putea fi  în sec-
torul privat, în tehnologie, în orașe, 

grupuri neguvernamentale și state. 
Cu toate acestea, lacunele sunt încă 

Figura 5. Reprezentarea stilizată a triunghiului Trilemei energiei



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVII, Nr. 204, octombrie 20198

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME

uriașe. Ritmul schimbării trebuie să 
accelereze în continuare.

• Problema ritmului schimbării
este existențială în ecuație și cum 
să accelerăm în continuare ritmul 
schimbării. Necesită conducere pen-

tru a ne asigura că schimbarea este 
acceptabilă, aduce oamenii și ne 
menține în continuare. Conducerea 
și viziunea sunt esențiale.

• Tehnologia nu rezolvă totul.
Avem nevoie de o redefi nire a ceea 
ce putem face când ne uităm la 
combinația de creștere a populați-
ei, acces sporit la energie, provocări 
ale durabilității, climă, ritmul în care 
trebuie să acționăm. Avem nevoie 
de acel impuls tehnologic care ne 
permite să ne îmbunătățim.

• Aceste aspecte trebuie să fi e
determinate la nivel guvernamental 
și la nivel privat. Combinarea aces-
tor probleme va fi  la baza a ceea ce 
va fi  geopolitica umanității. Dacă 
putem gestiona asta, cu conducerea 
injectată, aceasta ne va conduce 
către succes. Managementul efi ci-
ent și responsabil va fi  fundamental 
esențial.

„NEXUSUL“ DE ENERGIE, 
APĂ ȘI ALIMENTARE
„Nu mai este timp să mai aș-

teptăm, trebuie să luăm decizii mai 

repede, ar trebui să începem acum 
cu măsuri adaptative, acest lucru 
este mai efi cient din punct de ve-
dere al costurilor decât corectarea 
după aceea“, a spus Ahmed Abou-
taleb, primarul orașului Rotterdam 

în cuvântul său de la pupitrul con-
gresului.

O direcție importantă a fost sub-
liniată de vorbitorii din panel:

„O populație globală în creș-
tere, urbanizarea rapidă și crește-
rea economică sunt factori-cheie 
ai creșterii cererii de energie, apă 
și alimente. Toate trei sunt legate 
inextricabil și necesită o abordare 
integrată și intersectorială pentru a 
asigura securitatea, accesibilitatea 
și sustenabilitatea. Deoarece con-
curența pentru resurse și stresul 
apei expune societățile, precum și 
creșterea economică și de afaceri 
la noile vulnerabilități, ce rol joacă 
colaborarea, politica și tehnologia în 
abordarea acestor provocări pentru 
un viitor durabil?“

ACȚIUNE DE ACCELERARE 
PE AGENDA CARBON 
„Problema majoră o reprezintă 

emisiile“, a spus EL. Sok Khavan, 
secretar de stat, Cambodgia.

De la asigurarea accesului uni-
versal la o energie accesibilă, fi -

abilă și modernă, până la luarea 
de măsuri climatice urgente pen-
tru a menține lumea sub controlul 
a temperaturii de 2oC, comunita-
tea globală și-a stabilit obiective 
ambițioase care cer o colaborare 

fără precedent. Abordări 
inovatoare care necesită 
parteneriate public-pri-
vat, investiții și noi mo-
dele de afaceri sunt un 
ingredient esențial pentru 
îndeplinirea obiectivelor 
acestor teze. Perspectiva 
sesiunii:

• Obiectivele de dez-
voltare durabilă sunt prea 
ample;

• Sectorul privat trebu-
ie să-și stabilească obiecti-
ve mai puțin abstracte și 
realizabile pentru a schim-
ba percepția publică și 
pentru a spune povești de 
succes;

• Este necesară utili-
zarea tehnologiilor pentru 
accelerare, altfel nu vom 
reuși să realizăm Acordul 
de la Paris.

Ziua 4 -INOVAȚIA: 
CALEA CĂTRE 
PROSPERITATE 

CEL MAI BUN START-UP 
ÎN TRANZIȚIA ENERGIEI
În colaborare cu Agenția Ger-

mană pentru Energie (DENA), toate 
cele mai bune 80 de premii start-up 
pentru tranziția energetică din în-
treaga lume au împărtășit soluțiile 
lor inovatoare, în una dintre ulti-
mele sesiuni plenare ale conferin-
ței. Moderatorul sesiunii a fost Gina 
Domanig, Andreas Kuhlmann, di-
rector executiv al Agenției Germa-
ne pentru Energie.

Este cunoscută preocuparea 
Comitetului Național German, îm-
preună cu Agenția Germană pentru 
Energie (DENA), pentru încurajarea 
inovației, prin susținerea acestei 
competiții la nivel mondial.

Care sunt caracteristicile, pre-
viziunile și ideile-cheie ale celor 
mai importante start-up-uri și an-
treprenori din lume? Care sunt no-
ile modele de afaceri, tehnologii și 
soluții în fruntea tranziției energe-
tice? Câștigătorii premiului Start 
up Transition Energy din întreaga 

Figura 6. Reprezentarea stilizată a sesiunii „Innovation”
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lume au ilustrat puterea ambiției și 
au demonstrat de ce inovația este 
cheia pentru o tranziție energetică 
de succes.

Inovarea se adresează tuturor 
părților componente ale sisteme-

lor de energie și reprezintă motorul 
dezvoltării în perioada de tranziție 
(Figura 6, pag. 8).

Sunt de remarcat cuvintele-che-

ie cu greutate în luările de cuvânt 
ale vorbitorilor din sesiuni: INNO-

VATION, HYDROGEN, STORAGE, 
LOW CARBON – sinteza stilizată a 
discuțiilor (Figura 7).

ÎNCHIDEREA 
LUCRĂRILOR

Mesajul de închide-
re a lucrărilor este foar-
te clar: Inovația a fost 
în centrul Congresului 
din acest an. În timp ce 
tranziția energetică se 
accelerează pe multe 
fronturi diferite, cadrul 
de reglementare și le-
gislația rămân în urma 
inovației, ceea ce des-
curajează investitorii. 
Există un consens că 
viitorul este decarbo-
nizat, dar drumul este 
plin de incertitudine. 
Liderii trebuie să se re-
unească, să-și asume 
responsabilitatea și să 
fi e dedicați schimbării.

Ministrul rus al energi-
ei și industriei, Alexander 
Novak a fost încântat să 
împărtășească faptul că 
următorul Congres Mondi-

al al Energiei din 2022 va avea loc în 
Sankt Petersburg, Rusia. 

Echipa CME care a coordonat organizarea celui de-al 24-lea Congres al CME

Figura 7. Reprezentarea stilizată a refl ecțiilor Congresului CME 2019



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVII, Nr. 204, octombrie 201910

The theme of the 24th World 
Energy Congress in Abu Dhabi is 
“Energy for Prosperity”.

The purpose of this triennial gath-
ering of energy ministers, CEOs, fi -
nanciers, and innovators is to explore 
transformational energy transition 
pathways that could offer new busi-
ness opportunities while enriching 
the lives of all people on the planet, 
enabling whole societies to fl ourish, 
and regenerating the Earth’s natu-
ral life support systems. It provides 
the ideal platform for the global en-
ergy community to come together in 
achieving energy transitions that en-
rich lives without prejudice in relation 
to any single source of energy.

An increasingly connected and 
environmentally aware global popu-
lation, a new spirit of entrepreneur-
ialism, and the rise of disruptive 
digitalisation are driving changes 
in the way we produce, trade, and 
consume energy. Power is shifting 
along the energy value chain to da-
ta-empowered consumers, includ-
ing energy prosumers. Innovation 
in energy transition is increasingly 
being driven from adjacent sectors, 
especially transport.

The challenge is to deliver pros-
perity for all by harnessing the 
emerging promise of a new era of 
global abundance of clean and re-
newable energy sources and tech-
nologies. We need to take concrete 
steps to protect our planet and ena-
ble all societies to fl ourish by secur-
ing fl ows of reliable, affordable and 
sustainable energy to everyone, at 
any time and in any place.

NEW PERSPECTIVES
For the last decade, the Coun-

cil has been systematically tracking 
leadership perceptions, policy per-
formance outcomes, and new en-
ergy developments. Four signifi cant 
new perspectives have emerged:

1. Moving beyond 
volume-based strategies 
to enabling value-adding 
services
The world has entered a new era 

that promises clean energy abun-

dance from a combination of renew-
able energy and net-zero carbon 
pathways, with expected demand 
peaks for hydrocarbons. Digitalisa-
tion is impacting the energy value 
chain, enabling gains in supply and 
facilitating a shift in power from ma-
jor resource holders to demand-side 
aggregators. A more consumer-cen-
tric energy future is emerging. The 
era of volume-based growth is end-
ing, while new opportunities for val-
ue-adding, energy-plus services are 
increasing.

2. A growing acceptance 
of the Energy Trilemma
Over the last 20 years, over 120 

countries1 have seen some form 
of overall improvement in perfor-
mance in managing the so-called 
‘energy trilemma’ of energy securi-
ty, energy equity, and environmen-
tal sustainability. These connected 
policy challenges continue to evolve 
– ‘fl exible’ security, ‘dynamic’ resil-
ience, ‘useful’ access, and ‘afforda-
ble’ decarbonisation are part of the 
new vocabulary.

3. An understanding 
that while accelerating 
electrifi cation is driving 
decarbonisation, it is not 
yet enough to reduce 
climate change momentum
Not all energy needs and uses 

can be electrifi ed. Heat, power, gas 
and liquid fuels will be needed for 
decades to come. Deeper decar-
bonisation strategies are needed 
to reach hard- to-electrify sectors 
of the economy. There is still no 
plausible pathway to 2o C by 2050, 
but it is not too late to mitigate the 
impact of climate change and se-
cure affordable and deeper decar-
bonisation.

4. Recognizing that 
fragmented leadership 
poses the biggest risk 
of  all
The geopolitics of oil and gas 

are broadening to include technolo-
gy and data. Despite a new spirit of 
entrepreneurialism in energy, three 

years on, the promise of progress 
in meeting the Paris agreement is 
being trumped by new geostrategic 
competitions and poor economic re-
turns which are limiting the licence 
to invest in energy transition. Mean-
while new and non-traditional lead-
ership in global energy transition is 
emerging with innovation in end-
use sectors.

TEN AREAS FOR ACTION
We aim to make use of all fl ow 

pathways to secure clean energy li-
quidity on a global and local basis. 
We have identifi ed 10 new oppor-
tunities in energy for sustainable 
prosperity and people.

1. Adopt a new 
leadership stance
Managing a successful glob-

al energy transition is a complex 
challenge that cannot be achieved 
all in one go. The energy system 
is characterised by increasing di-
versity of actors, interests, and 
challenges. New energy technolo-
gy alone cannot deliver practical, 
timely and affordable solutions. 
Responsible leaders are promot-
ing a ‘whole system’ approach 
enabled through collaborative in-
novation, shared experiences and 
openness to continuous learning. 
Alternative scenarios can be use-
ful in clarifying the complexity of 
changes in energy supply net-
works, energy sources and energy 
services and in forging new com-
mon ground2.

2. Resist the trap 
of ‘quick fi x’ and 
‘silver bullet’ solutions
There is no ‘one-size’ fi ts all 

solution. There is no room for com-
placency or for prejudice against one 
source of energy or another. Adop-
tion of a healthy mix of technologies 
including net-zero carbon nuclear, 
carbon abatement mechanisms, and 
reliable, affordable renewable ener-
gy is essential if we are to achieve 
an environmentally timely and so-
cially affordable transition and ena-
ble better policy choices.

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME

24th WORLD ENERGY CONGRESS STATEMENT
“ENERGY FOR SUSTAINABLE PROSPERITY AND PEOPLE”
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3. Accelerate trade 
in clean liquids
New net-zero carbon (blue) and 

zero fossil (green) heat, liquids, gas 
and storage pathways are emerg-
ing which can enable the scaling 
up of renewables and reach parts 
of the energy system that have 
been too expensive to decarbonise. 
Clean energy fl ows (‘liquidity’) can 
be increased by switching between 
supplies and storage, progressing 
regional integration and by ena-
bling new markets for clean energy 
trading. According to our modelling 
and analysis3, hydrogen is a ga-
mechanger and could reach a tip-
ping point of 2.5% (11EJ) of total 
fi nal energy consumption by 2040 
and accelerate after that. Govern-
ments and regulators at the region-
al and national level need to estab-
lish a level playing fi eld for liquid 
fuels and assurance acceptance of 
imported green fuels.

4. Enable energy 
infrastructure 
action planning
Proactive planning to secure the 

necessary investment for new build 
and to manage the stranding, decom-
missioning, and repurposing of exist-
ing assets4 must take into account 
that an increasing portion of the en-
ergy system is less visible to policy 
makers and network operators. Such 
planning requires data coordination 
in relation to critical infrastructure 
mapping and the engagement of en-
ergy prosumers and aggregators.

5. Embrace new market 
designs
Decentralisation is leading to sig-

nifi cant market design rule changes 
and the uptake and diffusion of new 
technologies. Governments need 
to honestly communicate integrat-
ed energy transition strategies that 
not only challenge big business and 
promise subsidies to the public. In-
stead they must convince society 
that NIMBYISM is a no-go and every-
one is required to contribute and 
change behaviour. Social accepta-
bility of any kind of new energy tech-
nology, whether energy blockchain5, 
new nuclear6, hydrogen7, novel en-
ergy storage, or wind farms, is not 
a given. Fossil fuels will be needed 
for decades to come, so they must 
become clean, while remaining reli-
able and affordable.

6. Promote international 
dialogue on useful access 
and socially just energy 
transitions 
Despite the progress in closing 

the basic energy access gap, nearly 
1 billion people still rely on burning 
animal dung and wood for cooking 
and heating, a leading cause of early 
death. Achieving 100% access is fea-
sible by 2030 but requires building 
on experience from leading countries 
and business models. Energy poverty 
is rising within some OECD countries. 
Basic access is a blunt measure and 
does not secure the ‘useful’ clean en-
ergy fl ows required to enable global 
well-being and billions of new liveli-
hoods. International cooperation and 
concerted action are necessary to re-
inforce useful energy access and si-
multaneously develop, diversify and 
decarbonise whole economies.

7. Provide networked, and 
fl exible security and invest 
in ‘dynamic’ resilience
National energy security has 

traditionally been characterised by 
the robustness of energy systems 
and strategic oil stocks. The shift to 
digital, decarbonised, and decen-
tralised energy systems raises new 
energy security challenges – includ-
ing extreme weather, grid visibility, 
reliability and resilience, and cyber 
security threats. Dynamic Resil-
ience8 is a new framework that can 
be adopted by governments and 
businesses to embrace opportuni-
ties for learning with simulated cri-
sis and for preparing rapid response 
and upgrading the system.

8. Strengthen sector 
coupling strategies 
for affordable and deeper 
decarbonisation uses 
of heat, gas and fuel
Integrated policy pathfi nding and 

sector coupling strategies are essen-
tial to meet deeper decarbonisation 
challenges relate to non-electrifi ed 
uses of energy, including space heat 
and cooling, long distance transport, 
and industrial uses of heat, gas and 
liquid fuels. New carbon abatement 
mechanisms, welcome or not, will be 
needed in many cases.

9. Develop a new economics 
of energy transition
The costs of whole energy sys-

tem transition are not the same as 

the marginal cost of new supply. If 
we aim for 100% renewable pow-
er we need to take into account the 
additional costs of intermittency in 
servicing demand reliably and af-
fordably.

10. Close the skills 
and capabilities gaps
Energy sectors worldwide are 

trying to attract new talent and 
address critical skills gaps. Future 
energy professionals will not all be 
engineers, they will require blend-
ed skills and come from all seg-
ments of society. Energy education 
and capacity building are global 
blind- spots which are starting to 
receive urgent attention9.

About the World Energy 
Council
Since 1923, we have been en-

gaging energy leaders across all 
sectors to convene and enable 
the depth of experiences, new in-
sights, and practical tools need-
ed to meet whole energy system 
innovation challenges. Through 
research and refl ection on the 
diverse perspectives and com-
mon interests of our members, 
we facilitate effective leadership 
learning experiences and cata-
lyse new impact communities to 
achieve transformation on a glob-
al scale. Working with worldwide 
network of independent Member 
Committees, with members across 
government, business, and soci-
ety, and in all regions and many 
sectors, we have co- developed 
a practical and impactful Energy 
Transition Leaders Toolkit

10
.

1 Ref World Energy 
Trilemma Report 2019
2 Ref World Energy Scenarios
3 Ref World Energy Scenarios
4 Ref  Innovation Insights 
Brief – infrastructure
5 Ref Innovation Insights 
Brief – energy blockchain
6 Ref Global Nuclear 
Perspectives
7 Ref Innovation Insights 
Brief - hydrogen
8 Ref to DR cyber paper 
and extreme weather map 
tool on website
9 Ref to World Energy Academy
10 Ref website and Toolkit 
User Guide 

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME
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The 24th World Energy Congress 
brought together a global commu-
nity of over four thousand CEOs, 
Energy Ministers, New Innovators, 
Incumbents and Energy Enthusiasts 
from over 100 different countries.  
This four-day event, which took 
place in Abu Dhabi, highlighted the 
serious business of energy transi-
tion and the emerging challenges of 
managing a successful whole ener-
gy system transformation, in a con-
text of global uncertainty, climate 
change impacts and cyber security 
threats.

Which topics 
dominated Congress 
this year? What was 
the general outlook? 
Here is our fi rst-hand 
perspective and key 
insights from the 
24th World Ener-
gy Congress. Four 
things stood out for 
me from my many 
sessions, interactions 
and discussion s:

1 – THERE IS NO ROOM FOR 
COMPLACENCY AND AN URGENT 
NEED TO MAKE SPACE FOR BET-
TER QUALITY STRATEGIC DI-
ALOGUE WHICH ACCELERATES 
COLLABORATIVE INNOVATION.

We urgently need to build, rath-
er than burn, more clean energy 
bridges in the transition from a fos-
sil fuel-centric to consumer-centric 
energy system. Ambitions currently 
outpace action and we will need to 
be pragmatic and make better use 
of all technologies and innovation to 
manage a successful global energy 
transition. The continued build-up 
of climate change momentum is 
deeply worrying but cannot be ef-
fectively addressed in isolation of 
economic feasibility, social afforda-
bility and justice concerns. Climate 

adaptation investment is still a 
largely undiscussable agenda, even 
as extreme weather events disrupt 
energy systems around the world. 
There is growing concern about who 
will bear the costs of whole energy 
systems reliability which are not re-
fl ected in zero marginal cost pricing 
of additional supply.

2 – MULTIPLE NEW FRON-
TIERS OF ENERGY SYSTEMS IN-
NOVATION ARE EMERGING.

They include an accelerating pace 
of digitalization, a global renewables 

power revolution, a new mobility par-
adigm (which is about more than low 
carbon transport), and alternative 
storage pathways. I was blown away 
by the ideas in action of the SET 100 
community and, in particular, the 
prospect of affordable, micro-scale 
electrolysis as a low carbon society 
gamechanger. There are real pros-
pects of a new hydrogen economy – 
its on its way and here to stay!

3– AFTER SEVERAL DECADES 
OF GLOBAL MARKET OPTIMISM, 
THERE IS RENEWED EMPHASIS 
ON THE ROLE OF THE STATE IN 
ENABLING SUCCESSFUL ENER-
GY TRANSITION - SOME GOV-
ERNMENTS ARE STEPPING UP 
AND OUT-OF-THE-BOX.

Energy systems governance 
is complex. There is a need for 

more effective engagement and 
action-learning exchanges of the 
increasing diversity of policy shap-
ers, including new and non-tra-
ditional actors from beyond the 
meter and energy sector. National 
governments highlighted how they 
are: (a) progressing innovative, 
integrated policy pathfi nding, (b) 
promoting sector coupling strate-
gies; (c) striving to balance agil-
ity with stable regulatory frame-
works; and, (d) starting to rethink 
the costs of whole energy system 

transition to ensure social af-
fordability and justice in se-
curing the benefi ts of sustain-
able energy for all.

4 – THE SUCCESS IN 
PROGRESSING BASIC ENER-
GY ACCESS CASTS AN UGLY 
SHADOW.

There is an urgent need to 
close the gap in enabling 1 bil-
lion people basic access to mod-
ern energy. However, this is not 
enough to guarantee the quality 
energy access needed for sus-

tainable livelihoods.
The Congress highlighted the 

ways of producing, trading and us-
ing energy are shifting faster and 
fundamentally. It also noted many 
new opportunities for cross-sec-
toral action, co-benefi ts and syn-
ergies. For example, rather than 
fi xing the problem of high carbon 
transport with low carbon solu-
tions, we can enable new mobility 
services that deliver co-benefi ts of 
zero net carbon, less congestion, 
better urban air quality, and new 
livelihoods. Countries, communi-
ties, cities and companies need 
dialogue to listen and learn from 
each other’s experiences. We also 
need more collaborative innova-
tion to more quickly meet our stra-
tegic objectives. 

Angela Wilkinson

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME

BUILDING ENERGY BR IDGES: POST-CONGRESS
REFLECTIONS
Angela Wilkinson, Secretary general elect, WORLD ENERGY COUNCIL
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INAUGURAL SPEECH 
DURING 24TH WORLD 
ENERGY CONGRESS 
CLOSING CEREMONY

Your Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
Colleagues and Friends,

On behalf of the World Energy 
Council, its Board and its members, I 
would like to thank all those who con-
tributed to making this 24th edition of 
the World Energy Congress a unique 
and truly formidable experience:

The President and Government 
of the United Arab Emirates, the 
Ministry of Energy and Industry, the 
Congress Organising Commit-
tee, and all those who were 
involved directly or indirectly 
in making this event a great 
success.

Under the theme “Energy 
for Prosperity” energy minis-
ters, CEOs, high-level energy 
experts, fi nanciers, innovators 
and future energy leaders came 
together to discuss transforma-
tional energy transition path-
ways. Pathways, that offer new 
business opportunities while 
enriching the lives of all people 
on the planet and enabling all 
societies to fl ourish.

Over the last 20 years, most 
countries have seen some form of 
overall improvement in performance 
in managing the so-called ‘energy 

trilemma’ of energy security, energy 
equity, and environmental sustaina-
bility. But huge gaps remain.

As we set to leave this wonderful 
country, allow me to say a few words 
of refl ection about the Congress.

The fi rst point I would 
like to make is that power 
is shifting along the energy 
value chain to data-empo-
wered consumers, including 
energy prosumers.
Innovation in energy transition is 

increasingly being driven from adja-
cent sectors, especially transport.

A more connected and environ-
mentally aware global population, 
the new spirit of entrepreneurialism, 

and the rise of disruptive digitalisa-
tion are driving changes in the way 
we produce, trade, and consume 
energy at an unprecedented pace.

To achieve the targets set, we 
must further increase the pace of 
change. At the same time, we must 
remember that our targets may not 
be in line with the capacity of people 
to change their behaviour in order 
to avoid creating inequality.

The second point I would 
like to make is that avoiding 
climate crisis remains 
challenging.
Not all energy needs and uses 

can be electrifi ed. Heat, power, gas 
and liquid fuels will be needed for 
decades to come. Deeper decar-
bonisation strategies are required 
to reach hard-to-electrify sectors of 
the economy.

There is no ‘one-size’ fi ts all 
solution. There is no room for 
complacency or for prejudice 
against one source of energy 
over another.

We need to adopt a healthy 
mix of technologies, if we want 
to mitigate the impact of climate 
change and secure affordable 
and deeper decarbonisation.

And lastly, we need to 
recognize that fragmented 
leadership poses one of the 
biggest challenges to fi nding 
solutions in an effective way 
and reaching our targets.
The geopolitics of oil and gas 

may gradually soften, but risks are 
broadening to include technology 
and data.

Jean-Marie Dauger has succeeded Younghoon David Kim as the Chair 
of the World Energy Council at the closing of the 24th World Energy 
Congress in Abu Dhabi.

Mr Dauger was the Co-Chair of the World Energy Council since 
2016. He also was the Chair of the Council’s Communications & Strate-
gy Committee since 2013 and Studies Committee since 2016.

Jean-Marie Dauger has served several positions within Gaz de 
France, including Chief Operating Offi cer, and since the merger of Gaz 
de France and Suez, with GDF SUEZ, then ENGIE, as Former Senior Ex-
ecutive Vice President in charge of the Global Gas & LNG Business Line, 
one of the fi ve business lines of the ENGIE Group.

Mr Dauger is a Chevalier of the National Order of Merit and a Chev-
alier of the Legion of Honour.

Jean-Marie began his career in different positions in Pechiney, Trad 
Bank (Lebanon) and in the Finance Division of EDF. He is a graduate of 
the HEC business school.

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME

THE WORLD ENERGY COUNCIL WELCOMES NEW 
CHAIR: JEAN-MARIE DAUGER*
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Sistemele energetice trec prin-
tr-o transformare semnifi cativă, 
stimulată de agenda schimbărilor 
climatice și declanșată de evoluțiile 
petrecute în tehnologiile energetice 
regenerabile. Una dintre principale-
le provocări ale prezentului este re-
prezentată de descentralizarea sis-
temului energetic, care trebuie să 
se producă rapid și viabil, dacă do-
rim să ne atingem aspirațiile în do-
meniul energetic în perioada 2030 
– 2050. Descentralizarea sistemului 
energetic necesită tehnologii și pro-
prietate descentralizată, împreună 
cu noi paradigme și modele de afa-
ceri inovative. Având în vedere ca-
racteristicile integrate în tehnologia 
blockchain, aceasta are potențialul 
de a oferi o soluție promițătoare 
pentru o piață energetică descen-
tralizată, atunci când este analizată 
împreună cu alte inovații digitale, 
cum ar fi  Tehnologiile Informației și 
Comunicației (ICT) și Internetul lu-

crurilor (Internet of Things – IOT). 
În prezent, aproximativ 200 de so-
cietăți lucrează cu tehnologia bloc-
kchain în spațiul energetic și au fost 
investite peste 450 milioane USD, 
iar acum a venit timpul pentru inter-
venții guvernamentale mai accentu-
ate, împreună cu o analiză aprofun-
dată pentru a înțelege tehnologia, a 
stimula inovația vizată și pentru a 
explora aspectele și obstacolele în 
implementarea acesteia.

PERCEPȚIE – DEZVOLTAREA 
ÎNȚELEGERII ÎN CADRUL 
GUVERNULUI
Dimensiunea inovațiilor digita-

le și ritmul digitalizării în sectorul 
energetic au crescut în mod radical 
în ultimul timp. Tehnologii precum 
blockchain au avut o expansiune 
fulminantă în sectorul energetic, 
prin participarea multinaționalelor 
gigant în start-up-uri în creștere, cu 
peste 70 de proiecte diferite în de-

rulare, dintre care unele sunt relativ 
rapide. Au intrat în discuție politicile 
și reglementările, iar acum este mo-
mentul critic pentru ca factorii poli-
tici și organismele de reglementare 
să își dezvolte experiența la nivel 
intern, pentru a-și perfecționa înțe-
legerea oportunităților de folosire a 
tehnologiei blockchain și provocări-
le tehnologiei în general. Este de o 
importanță vitală înțelegerea mo-
dalității prin care adoptarea tehno-
logiei blockchain în diverse aplicații 
la nivelul sectorului energetic poate 
afecta structurile și reglementările 
existente pe piață. Aceste cunoștin-
țe vor ajuta, de asemenea, la pri-
oritizarea aplicațiilor asupra cărora 
factorii politici doresc să se concen-
treze și să stabilească blockchain 
în directive și recomandări în do-
meniul energetic, la nivel național. 
Tehnologia blockchain presupune, 
de asemenea, un vocabular cu totul 
nou, pentru care trebuie dezvoltată 

PERCEPȚIE, PROMOVARE ȘI PROTECȚIE: TREI 
MODALITĂȚI PRIN CARE FACTORII POLITICI DIN 
DOMENIUL ENERGETIC POT ACCELERA INOVAȚIA 
ȘI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI BLOCKCHAIN*

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME

*) Preluare și prelucrare din documentele Congresului al 24-lea al Consiliului Mondial al Energiei

If we are to achieve an envi-
ronmentally timely, affordable, 
and equitable transition and ena-
ble better policy choices, meet the 
Paris agreement and achieve basic 
access for all, collaborative inno-
vation and cross-sector leadership 
are essential.

And despite the new spirit of 
entrepreneurialism in energy, we 
should not overlook the role of in-
cumbent innovators.

In this new world of fragmented 
leadership, the role of the World 
Energy Council is more impor-
tant than ever.

As a neutral platform for dia-
logue and collaboration, as a place 
to openly share ideas, experienc-
es and discuss solutions, we bring 
together governments, private and 
public corporations, energy con-
sumers and energy producers, mul-
tilateral agencies and academics.

We all sit together at the same ta-
ble, united by a joint understanding of 
the challenges, a common vision and 
the goal to deliver sustainable pros-
perity for the benefi t of all people. And 
while we still have a long way to go, I 
am confi dent, that we can overcome 
these challenges together.

I would like to thank Christoph 
Frei who served as the World Ener-
gy Council’s Secretary General for a 
decade, with enthusiasm, inspira-
tion and creativity.

As from 1st of November, An-
gela Wilkinson, the fi rst woman to 
take on the management of our or-
ganisation in its almost 100-year 
history, will take charge of the 
management of the World Energy 
Council.We look forward to working 
with you Angela as we continue this 
important journey of promoting 
sustainable energy for the benefi t 
of all people.

 As I close, I would like to thank 
Younghoon David Kim, who steps 
down as Chair of the World Energy 
Council today for his long contribu-
tion to the Council until today.

Ladies and gentlemen:

The World Energy Congress 
2019 has been a great success.

Once again, I want to thank 
our hosts, and all those who have 
worked night and day to make this 
happen and who have made us feel 
so welcome.

I want to thank you for taking 
part in the dialogue and discussions 
over the past for days and I look 
forward to meeting you all again in 
St. Petersburg in 2022.

Thank you very much.
Jean-Marie Dauger
Chair, World Energy Council 
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experiență internă de către factorii 
politici, pentru încurajarea discuți-
ilor constructive între guverne, so-
cietăți și alți factori interesați. Pe 
lângă dezvoltarea cunoștințelor și 
abilităților necesare, factorii politici 
trebuie, de asemenea, să cultive 
politici de sensibilizare la tehnologie 
și instruire tehnică prin conferințe, 
ateliere și dialoguri pentru a asigura 
că este elaborat un volum adecvat 
de experiență relevantă. 

PROMOVARE – STIMULAREA 
INOVAȚIEI DIRECȚIONATE 
PENTRU SUSȚINEREA 
ASPIRAȚIILOR
Trebuie să existe un echilibru 

între piață și reglementări. Deși 
inovația este lăudabilă, o inovație 
direcționată este imperativă, dacă 
dorim să ne realizăm aspirațiile am-
bițioase. Piața se afl ă în mișcare 
rapidă, iar introducerea regle-
mentărilor trebuie să se îmbu-
nătățească semnifi cativ, pentru 
a ține pasul.Trebuie să reducem 
decalajul considerabil dintre ino-
vația în tehnologie și inovația 
în reglementare, dacă dorim să 
valorifi căm întregul potențial al 
tehnologiilor inovatoare. Este 
imperativ ca reglementările să 
nu acționeze ca un obstacol în 
calea inovației, însă mai curând 
ca o oportunitate de navigare, 
direcționând inovația prin stabi-
lirea priorităților, iar dezvăluirea 
corespunzătoare a fl exibilităților 
ne va ajuta să ne realizăm as-
pirațiile. În ceea ce privește aces-
te aspirații, am parcurs un drum 
considerabil dincolo de activitatea 
curentă, însă din punct de vedere 
al realizării, ne desfășurăm activi-
tatea ca până acum. Blockchain ar 
mai putea avea o distanță de par-
curs pentru a-și dovedi capacitatea 
de a funcționa într-o piață națională 
pentru diferite aplicații și nu există 
nicio modalitate de a prevedea cum 
va interacționa tehnologia blockcha-
in cu sisteme energetice mai ex-
tinse, atunci când există mai mulți 
actori minori în rețea. Există costuri 
aferente fi ecărei etape a procesului, 
în paralel cu necesitatea ca guvernul 
să evalueze aceste costuri prin ra-
portarea implementării la benefi ciile 
consumatorilor, dar și dintr-o per-
spectivă mai largă de politici publice. 
Aceasta va ajuta la îmbunătățirea 

procesului și a duratei de elaborare 
a politicilor publice și a liniilor direc-
toare relevante în viitorul apropiat.

PROTECȚIE – ADOPTAREA 
UNOR REGLEMENTĂRI 
FLEXIBILE ÎN PARALEL 
CU PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR, 
PROSUMATORILOR 
ȘI A ALTOR PERSOANE
Tehnologia blockchain are capa-

citatea de a juca un rol esențial în 
sistemul energetic descentralizat, 
aceasta fi ind considerată o soluție 
esențială, iar nu o problemă, care 
permite consumatorilor să asigu-
re securitatea propriei energii și să 
asiste persoanele din vecinătate în 
nevoile energetice. Modelul actu-
al de reglementare a activității se 
concentrează în jurul utilităților re-
glementate, iar nu al consumatori-

lor și, prin urmare, sunt necesare 
reglementări de susținere pentru 
a permite descentralizarea pieței 
energetice din diferite țări. Țări pre-
cum Germania și Spania au aplicat 
deja cu succes anumite mecanisme 
pentru încurajarea adoptării prosu-
matorilor în special. În ceea ce pri-
vește tehnologia blockchain, există 
un alt nivel de reglementare, care 
ar putea fi  necesar pentru a asigura 
că nu este încălcată viața privată a 
consumatorilor sau prosumatorilor, 
având în vedere că pot exista nive-
luri semnifi cative de participare la 
sistemul energetic descentralizat. 
Deoarece sunt estimate operațiuni 
paralele centralizate și descentrali-
zate de natură energetică pe piața 
energiei în anii următori și ca urma-
re a implementării tehnologiei blo-
ckchain de către ambele (piața an-

gro de energie și piața energiei pe 
orizontală – peer-to-peer), trebuie 
luate în considerare drepturile multi-
plilor factori interesați implicați. Or-
ganismele de reglementare trebuie 
să ofere siguranță legislativă pentru 
blockchain în aplicațiile energetice, 
iar gestionarea standardizării tehno-
logiei și standardizarea noilor mode-
le de afaceri orientate spre cetățean, 
pe lângă defi nirea rolurilor deținute 
de diferiți factori interesați, în cadrul 
noilor modele de afaceri, va fi  critică. 
Armonizarea la nivel internațional 
a reglementărilor tehnologiei bloc-
kchain pentru diverse aplicații în sec-
torul energetic ar trebui să constituie 
un punct central. Mai mult, din per-
spectiva Internetului lucrurilor (IoT), 
toate dispozitivele și tehnologiile care 
vor produce volume enorme de date 
în temeiul contractelor inteligente 
bazate pe blockchain, liniile direc-

toare și reglementările 
de securitate cibernetică 
vor trebui de asemenea 
avute în vedere, din per-
spectiva sectorului ener-
getic. Deși sunt necesa-
re reglementări pentru a 
asigura că piața funcțio-
nează în mod efi cient și 
imparțial, piața nu tre-
buie să fi e împovărată 
cu reglementări inutile.

Tehnologia block- 
chain reprezintă o teh-
nologie foarte practică, 
ce oferă posibilități cu 
aplicabilitate extinsă, 

având potențialul de a asigura o 
piață descentralizată a energiei mai 
sigură, mai inteligentă și mai suste-
nabilă. A venit timpul pentru o mai 
mare implicare din partea guvernu-
lui, împreună cu necesitatea de a 
explora modalitatea în care trebuie 
modifi cate sau introduse politici și 
programe în viitorul apropiat, pen-
tru a valorifi ca potențialul tehnolo-
giei – nu doar b lockchain, ci inte-
grarea altor inovații digitale, cum ar 
fi  ICT și IOT, pentru a facilita o piață 
a energiei fl exibilă, transparentă și 
orientată spre cetățean. 

(Sursa: Piyush Verma – lider în 
Energia Viitorului în cadrul Consi-
liului Mondial al Energiei și Analist 
Senior în piețe energetice în cadrul 
Centrului Internațional de Cercetare 
energetică, Irlanda) 

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME
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Marea Tranziție remodelează 
sectorul energetic prin cele trei ten-
dințe interactive constând din decar-
bonare, descentralizare și digitaliza-
re. Aceste tendințe dau naștere la 
noi oportunități, care permit realiza-
rea tranziției, dar în același timp și 
provocări, în permanentă creștere, 
ce trebuie soluționate. Oportunități-
le și riscurile apărute din tendința de 
digitalizare sunt deosebit de strin-
gente, ceea ce permite adoptarea 
rapidă a unor sisteme inteligente și 
inovative, printr-o mai bună utiliza-
re a datelor, însă, pe de altă parte, 
cresc vulnerabilitatea 
digitală a sectorului 
energetic, ceea ce ar 
putea produce efecte 
de tip cascadă, cu im-
pact negativ social și 
economic mai extins. 
Alte modifi cări struc-
turale care fragmen-
tează piața și distribuie 
responsabilitatea com-
plică funcționarea sis-
temului energetic, iar 
aceasta înseamnă că 
posibilul impact fi nan-
ciar și social rezultat 
dintr-o pierdere de na-
tură cibernetică sau di-
gitală în alimentarea cu energie este 
în continuă creștere. Sectorul ener-
getic trebuie să-și îmbunătățească 
reziliența dinamică, pentru a putea 
face față riscurilor în permanen-
tă creștere, iar Consiliul Mondial al 
Energiei a explorat posibile modali-
tățile de susținere a acestui demers.

Pe măsura creșterii rezilienței 
sistemelor digitalizate, apar noi vul-
nerabilități cibernetice posibile, ce 
trebuie identifi cate, evaluate și ges-
tionate. Dezvoltarea generatoarelor 
intermitente din surse regenerabile, 
cum ar fi  energia fotovoltaică și eo-
liană, necesită ca sistemul de dis-
tribuție să fi e mai dinamic, să joace 
un rol de coordonare mai important 
pentru operatorii de sistem care 
utilizează sisteme digitale și crește 
semnifi cativ numărul de puncte de 
intrare pentru rău-voitori. Mai mult 
decât atât, alte părți ale sectorului 
energetic care s-au bazat, în trecut, 

pe sisteme operaționale moștenite, 
cu grad redus de conectare la inter-
net, merg înspre sisteme cu control 
dinamic, bazate pe comunicație digi-
tală, care cresc de asemenea numă-
rul posibilelor puncte de penetrare.

Riscurile aferente dezvoltării sis-
temelor digitalizate și descentraliza-
te ale sectorului energetic pot avea 
mai mulți factori de stres și origini, 
care variază de la accidente frec-
vente în domeniu la atacuri rău in-
tenționate din interiorul sau din afa-
ra sistemelor, cu niveluri variabile 
de gravitate, durată și scară. Există 

deja numeroase exemple de atacuri 
cibernetice asupra sectorului ener-
getic, acesta fi ind clasifi cat dreptul 
unul dintre primele trei sectoare vi-
zate de atacuri în Statele Unite ale 
Americii. Atacul rău intenționat de 
tip hacking care a avut loc în Ucrai-
na în decembrie 2015 a constituit 
primul atac cibernetic reușit media-
tizat asupra unei rețele energetice, 
în care hackerii au atacat sisteme-
le IT a trei societăți de distribuție 
a energiei și au întrerupt temporar 
alimentarea cu energie electrică la 
consumatorii fi nali.

Perturbarea digitală a sectoru-
lui energetic nu apare numai din 
atacuri cibernetice rău intenționate 
sau accidente, ci se poate produce 
ca urmare a unui fenomen natural, 
cum ar fi  furtunile solare. În anul 
1989, regiunea Quebec din Canada 
s-a confruntat cu o furtună geomag-
netică ce a durat nu mai mult de 90 

de secunde, însă au fost necesare 
9 ore pentru ca 83% din capacita-
te să fi e restabilită, iar un milion de 
consumatori au rămas fără curent o 
perioadă și mai îndelungată. Odată 
cu dezvoltarea sistemelor digitale, 
în prezent impactul ar fi  chiar mai 
mare, de exemplu, întreruperile în 
alimentarea cu energie a sateliților 
ar afecta sistemele GPS, de plată și 
aviatice. Deși cauzele și rezultatele 
perturbărilor cibernetice ar putea fi  
diferite, există numeroase măsuri 
comune din perspectiva evaluării, 
raportării, comunicării și izolării. 

Rolul guvernelor în creș-
terea rezilienței dinamice este 
esențial, atât la nivel național, 
cât și internațional. Deși pot fi  
elaborate planuri adecvate de 
răspuns și pregătiri, este impo-
sibilă planifi carea pentru toate 
posibilitățile, iar dimensiunea 
impactului depinde și de mo-
mentul și contextul producerii. 
Prin urmare, planurile trebuie 
să permită adaptarea și să fi e 
fl exibile, pentru a permite ges-
tionarea unei plaje mai extinse 
de modifi cări de piață și socia-
le, printre care se numără pon-
derea tot mai mare a electrifi -
cării transporturilor, comunica-

țiilor digitale, plăților electronice și 
lanțuri de alimentare la momentul 
respectiv. În eventualitatea unui 
incident grav, cu impact social mai 
extins, menținerea în funcțiune a 
comunicațiilor va trebui prioritizată, 
însă acest lucru s-ar putea dovedi 
deosebit de problematic, la între-
ruperea alimentării cu energie. Prin 
urmare, ar trebui explorate forme 
de comunicare non-electronice.

Planifi carea rezilienței dinamice 
va trebui să aibă în vedere diverse 
scenarii de criză cibernetică (deli-
berate, accidentale și ca urmare a 
unor dezastre naturale) și posibile 
durate, însă ar trebui de asemenea 
să țină cont de sfera de cuprinde-
re a impactului cu efect de casca-
dă asupra altor sectoare și teritorii. 
De aceea, guvernele și societățile, 
în general, trebuie să aibă capaci-
tatea de a evalua rapid eventualele 
consecințe ale unui incident, de a 

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME

SECURITATEA CIBERNETICĂ ȘI TRANZIȚIA ENERGETICĂ*

*) Preluare și prelucrare din documentele Congresului al 24-lea al Consiliului Mondial al Energiei
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implementa planuri de recuperare 
fl exibile și de a angaja factorii in-
teresați adecvați. Acest aspect este 
deosebit de important, având în 
vedere interdependența răspândită 
a diverselor sectoare, prin prisma 
digitalizării și descentralizării, cu 
atenuarea granițelor dintre sectoa-
re, ceea ce crește 
riscul efectelor în 
cascadă. De exem-
plu, la repornirea 
sistemelor energe-
tice în cazul unui 
eveniment de tip 
black start (porni-
re fără surse exte-
rioare) vor trebui 
avute în vedere 
plățile fi nanciare, 
telecomunicațiile 
și din ce în ce mai 
mult și sistemele 
de transport, oda-
tă cu dezvoltarea 
vehiculelor electrice. Ar putea exista 
probleme și la prioritizarea centre-
lor de date, dat fi ind rolul social mai 
complex al acestora, iar sistemele 
de date critice ar putea fi  compro-
mise în urma unui eveniment de tip 
black start. Pentru guvernele națio-
nale, gradul de pregătire și colabora-
rea internațională reprezintă un alt 
aspect esențial pentru a putea răs-
punde problemelor apărute dincolo 
de jurisdicția lor, eventual fără sursa 
problemei și fără a avea competență 
de reglementare asupra producăto-
rului echipamentelor afectate. 

Pe măsură ce societățile au un 
nivel tot mai crescut de electrifi -
care, digitalizare și decarbonare, 
perturbările sectorului energetic ar 
putea avea implicații devastatoare, 
cu efect în cascadă la nivelul tuturor 
sectoarelor, cu tot mai multe punc-
te vulnerabile la atacuri cibernetice 
și vulnerabilitate la fenomene me-

teo extreme (acesta este un subiect 
pentru o altă lucrare). Recunos-
când aceste lucruri, guvernele din 
toată lumea pun în aplicare măsuri 
de combatere. Cu toate acestea, 
într-un domeniu care evoluează în 
permanență, integritatea sistemu-
lui energetic rămâne vulnerabilă. 

Guvernele, sectoarele industriale 
și actori neconvenționali din siste-
mul energetic trebuie să colabore-
ze pentru a introduce și revizui în 
permanență politicile, în scopul re-
ducerii pe cât posibil a impactului 
perturbărilor digitale și pentru a 
permite recuperarea rapidă după 
incidente, la producerea acestora. 
Aceasta va necesita o mai bună în-
țelegere a modului în care se poa-
te produce perturbarea și întărirea 
sistemelor celor mai vulnerabile, 
cu evaluarea completă a eventua-
lelor riscuri și strategii de comuni-
care publică ce ar putea apărea în 
efect de cascadă. În sfârșit, ar tre-
bui să existe o mai bună cooperare 
internațională și regională, pentru 
a crește reziliența digitală la peri-
cole naturale universale, cum ar fi  
evenimente meteorologice spațiale, 
stabilirea și împărtășirea celor mai 
bune practici.

În situațiile în care societățile și 
țările sunt reticente în a recunoaște 
incidente cibernetice, stabilirea și 
împărtășirea celor mai bune practici 
ar putea fi  problematică. Un exerci-
țiu ipotetic oferă o posibilă soluție 
la aceste puncte sensibile. Consiliul 
Mondial al Energiei și Chatham Hou-
se au derulat recent un atelier pi-
lot, folosind simulări ale unor situa-
ții de criză atent organizate și gru-
puri dedicate diverselor elemente, 
cu joc de roluri, pentru a explora 
cele mai bune practici într-un me-
diu sigur. Abordarea interactivă a 
permis discuții în siguranță, cu res-
pectarea regulilor Chatham House, 
fără ca participanții să fi e nevoiți să 
dezvăluie nicio posibilă experiență 
sensibilă directă de atac cibernetic.

Împreună cu Marsh&McLennan 
Companies (MMC), partenerul de 
Securitate Cibernetică pentru Re-
ziliență Dinamică, Consiliul explo-
rează modalități de dezvoltare a 
conceptului ipotetic într-un program 
care va fi  implementat la nivelul co-
munității sale globale de industrii 
energetice și factori politici. Primul 
rezultat al noului program de lu-
cru va fi  o sesiune de diseminare 
pe tema securității cibernetice în 
cadrul celui de-al 23-lea Cong res 
Mondial pentru Energie, denumit 
„Trei click-uri până la criză“. Acesta 
va fi  urmat de câteva webinare pe 
tema securității cibernetice organi-
zate de Consiliu și MMC la sfârși-
tul anului 2019 și începutul anului 
2020, pentru a începe diseminarea 
cunoștințelor către întreaga comu-
nitate de membri ai Consiliului, la 
nivel mondial. 

(Sursa: Antony Froggatt, cer-
cetător principal invitat, Chatham 
House, și Martin Young, director la 
Politici și Riscuri, Consiliul Mondial al 
Energiei) 

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME
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Gazele naturale au un rol impor-
tant în tranziția energetică, însă se 
vor confrunta cu oarecare obstacole 
pe drum, susțin participanții la un 
panel din Congresul Global pentru 
Energie privind dinamica globală a 
gazelor naturale și a combustibililor 
neconvenționali.

Așa cum este cunoscut, Muba-
dala Petroleum din Abu Dhabi este 
una din companiile care se afl ă în-
tr-o poziție în care pot să profi te de 
piețele în creștere pentru gaze na-
turale și LNG, derulând proiecte în 
țări precum Egipt, Tailanda și 
Malaiezia.

Directorul executiv al 
Mubadala Petroleum, Bakheet 
Al Katheeri, a semnalat un vi-
itor strălucitor în ceea ce pri-
vește cererea și oferta pentru 
gazele naturale și producția, 
spunând că: „Este posibil să 
existe o oarecare strâmtora-
re până în 2025, dar cred că 
vom vedea o creștere anuală 
(furnizare) în jur de 7% după 
aceea“.

Acesta a remarcat de ase-
menea că „două treimi din 
producția noastră o reprezintă 
gazele, iar acest lucru refl ec-
tă strategia noastră de trecere 
la gaze. Aceasta este determinată de 
preocuparea noastră de a obține cel 
mai bun profi t pentru acționari, de o 
tranziție energetică prin care se va re-
duce amprenta de carbon și de suste-
nabilitatea economică pe termen lung“.

Keith Martin, director execu-
tiv al casei comerciale Uniper Glo-
bal Commodities, a prezis o cerere 
mare de gaze naturale, în perioada 
tranziției, remarcând următoarele:

Având în vedere abundența re-
zervei de gaze naturale lichefi ate în 
viitor puse la dispoziție prin noi pro-
iecte, precum proiectul Arctic LNG2 
al Rusiei și alte scheme similare în 
Africa, Orientul Mijlociu și Australia, 
un factor determinant important în-
tr-o lume din ce în ce mai interco-
nectată va fi  costul de transport.

„Știm că există o cerere de gaze 
naturale sănătoasă și masivă în vi-
itor, dar mai știm și că este nevoie 

de mult timp pentru a crea opțiuni 
de alimentare. Există predicția că 
cea mai spectaculoasă creștere a 
producției va proveni de la sursele 
neconvenționale de gaze din China.“

Această abundență subliniază și 
rolul pe care îl pot juca gazele na-
turale în atingerea unui echilibru 
între decarbonizare și securitatea 
energetică și – cel puțin în Uniunea 
Europeană – membrii panelului au 
remarcat și că politicile de regle-
mentare permit gazelor naturale să 
disloce cărbunele în mixul energetic.

„Va merge până la 100 miliarde 
de metri cubi în următorii 10 – 20 
de ani și am văzut cum acest lucru 
poate fi  determinat de calitatea ae-
rului, dar și de decarbonizare“, a 
mai precizat dl Keith Martin.

Peter Coleman, director exe-
cutiv al Woodside Energy din Aus-
tralia, a remarcat că există o mare 
rezervă de gaze asociate care poate 
fi  dezvoltată, dar și-a exprimat ati-
tudinea de precauție cu privire la 
continuarea ratei de creștere a re-
surselor neconvenționale. 

Coleman a precizat că:
„Trebuie să ne  întrebăm dacă re-

alizările tehnologice vor continua în 
același ritm. Eu aș spune că nu“, a 
precizat acesta.

„Există și incertitudinea privind 
alegerile, de exemplu, ce ar putea 
să facă democrații la Casa Albă. Ge-
nul ăsta de lucruri ar putea să aibă 

efecte mari, mai ales în raport cu 
producătorii mai mici“.

Membrii panelului au remarcat 
că perturbarea cerere-ofertă ar pu-
tea veni din zone neașteptate, pre-
cum posibilitatea ca oferta publică 
inițială a Saudia Aramco să fi e la o 
asemenea scară încât să afecteze 
disponibilitatea de capital, în timp 
ce afacerile cu gaze naturale lichefi -
ate (LNG) s-ar putea dovedi vulne-
rabile la fricțiuni mai pe larg în zona 
comerțului.

Hendrik Gordenker, vicepreșe-
dinte senior al compa-
niei japoneze de ener-
gie Jera, a observat noi 
factori determinanți ai 
dezvoltării, pe măsură ce 
gazele naturale lichefi a-
te devin o marfă. Acesta 
a făcut câteva remarci, 
demne de a fi  reținute:

Tehnologiile de tran-
ziție energetică, precum 
captarea carbonului din 
energia alimentată cu 
gaze, pot să își aibă și ele 
partea lor în creșterea 
cererii pentru gaze. Este 
destul loc pentru politici 
care sprijină gazele na-
turale ca energie curată.

Există loc pentru perturbări în 
viitor.

Sunt mulți democrați care vor 
să interzică fracturarea – acest lu-
cru ar avea un impact semnifi cativ 
asupra prețurilor.

În ciuda optimismului pe care îl 
generează disponibilitatea tehnolo-
giei și fi nanțarea ieftină pentru pro-
iectele de gaze naturale, proiectele 
cu un orizont de timp mai lung ar 
putea asista la lupte mai grele pen-
tru obținerea unor decizii fi nale de 
investiții, au mai spus noi membrii 
panelului.

Trebuie să ne ocupăm de acest 
lucru, pentru că, dacă nu îl înțele-
gem corect, vom ajunge la o insufi -
ciență a rezervelor.

(Sursa: Gareth Chetwynd, co-
respondent în America Latină pentru 
industria de petrol și gaze) 

*) Preluare și prelucrare din documentele Congresului al 24-lea al Consiliului Mondial al Energiei
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Sursele regenerabile de energie 
generează locuri de muncă, o dez-
voltare economică sustenabilă și so-
luții privind mediul ambiant.

Pentru a aborda modifi cările 
climatice determinate de poluarea 
aerului și impactul direct asociat 
acestora, conform intervalului de 11 
ani stabilit de Panelul interguverna-
mental privind modifi cările climati-
ce, sursele regenerabile de energie 
reprezintă singurul instrument gata 
de utilizare și disponibil pentru rea-
lizarea obiectivului.

Tranziția energetică este deja în 
curs și vedem cum se prefi gurează 
un viitor alimentat cu energie din 
surse regenerabile. În prezent, sur-
sele regenerabile de energie repre-
zintă o treime din capacitatea glo-
bală de energie electrică și rămâne 
sursa cu cea mai rapidă dezvoltare.

Însă este nevoie să se acționeze urgent 
pentru a accelera ritmul transformării.

Ș  ința ne-a aver  zat că mai avem doar 
11 ani pentru a evita punctul de la care în-
toarcerea nu mai este posibilă, pe calea creș-
terii temperaturilor globale și a consecințelor 
catastrofale pe care le generează acest lucru.

În câteva zile, liderii mondiali se vor în-
tâlni la New York, la Summit-ul privind acțiu-
nile în domeniul climei, convocat de secreta-
rul general al Națiunilor Unite.

Mesajul nostru este clar. Numai 
printr-o transformare energetică 
determinată de energia din surse 
regenerabile vom putea să îndepli-
nim Obiectivele de Dezvoltare Sus-
tenabilă și să luptăm împotriva mo-
difi cărilor climatice în conformitate 
cu Acordul de la Paris.

În prezent, energia din surse regenerabi-
le și efi ciența energe  că reprezintă singurele 
instrumente pe care le avem și care se pot fo-
losi. Combinate, acestea pot reduce 90% din 
necesarul de limitare a dioxidului de carbon 
din energie.

Argumentele care susțin acest 
lucru sunt puternice. În multe păr-

ți ale lumii, sursele regenerabile de 
energie au devenit sursa de produ-
cere a energiei cu costurile cele mai 
reduse.

Tehnologiile din surse regenera-
bile determină, în mod obișnuit, ge-
nerarea de energie electrică pe bază 
de combustibilii fosili, producând 
energie electrică mai ieftină decât 
orice opțiune cu cărbune, petrol sau 
gaze naturale. În mod obișnuit, sunt 
pregătite să facă acest 
lucru fără asistență fi -
nanciară.

Dar investițiile în 
surse regenerabile 
de energie trebuie să 
crească.

Până în 2050 mai 
sunt necesare investiții 
de 220 trilioane USD.

Datorită costurilor în 
scădere, această sumă 
este cu 40% mai mică 
decât în analiza noastră 
anterioară.

Fiecare dolar chel-
tuit cu tranziția energetică ar putea 
aduce un profi t de până la șapte ori 
mai mare.

Aceste economii provin din cos-
turile economisite cu sănătatea, 
subvențiile energetice și externa-
litățile asociate cu clima, care pot 
duce la pierderi socio-economice.

De asemenea, sursele regene-
rabile de energie generează locuri 
de muncă și avantaje economice. 
Anul trecut, numărul de locuri de 
muncă în domeniul surselor rege-
nerabile de energie a crescut cu 
700 000, ajungând la 11 milioane în 
toată lumea.

Energia accesibil ă, sigură și care să 
nu afecteze mediul va fi  esențială pentru a 
susține dezvoltarea lumii în următoarele câ-
teva decenii.

Trebuie să asigurăm o tranzi-
ție justă și mixul potrivit de ener-

gie, analizând și potențialul pe care 
îl are hidrogenul „verde“ în viitorul 
apropiat.

Decidenții, liderii de afaceri și 
mediul global de fi nanțe trebuie să 
colaboreze pentru a benefi cia de 
avantaje prin intermediul energiei 
din surse regenerabile.

IRENA va lucra mai atent și se 
va concentra mai mult pe facilitarea 
de proiecte și creșterea investițiilor 

în domeniul surselor regenerabile 
de energie.

Agenția va consolida partene-
riatele cu cei care ne pot ajuta să 
ne realizăm potențialul în ceea ce 
privește energia din surse regene-
rabile.

De asemenea, ne vom îmbună-
tăți cooperarea cu instituțiile fi nan-
ciare internaționale, cu băncile de 
dezvoltare multilaterale și organiza-
țiile regionale.

IRENA va continua să fi e o plat-
formă globală pentru cooperare in-
ternațională în domeniul energiei 
produse din surse regenerabile și va 
asigura o colaborare mai strânsă în-
tre instituțiile multilaterale.

(Sursa: Francesco La Camera, di-
rectorul general al IRENA – Interna-
tional Renewable Energy Agency) 

ACCELERAREA DECARBONĂRII SECTORULUI 
ENERGETIC PRIN INTERMEDIUL SURSELOR 
REGENERABILE DE ENERGIE*

*) Preluare și prelucrare din documentele Congresului al 24-lea al Consiliului Mondial al Energiei
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Pe lângă evidențierea rolului 
energiei produse din surse rege-
nerabile, Raportul privind tranziția 
energetică 2019 al DNV GL sublinia-
ză și rolul potențial al gazelor natu-
rale și al captării și depozitării car-
bonului (CCS) ce asigură o tranziție 
energetică rapidă, susținând că „nu 
există doar o singură cale către un 

mixt de energie decarbonat“, scrie 
Anamaria Deduleasa.

Perspectiva privind tranziția 
energetică 2019 a DN V GL estimea-
ză că gazele și energia din surse 
regenerabile vor reprezenta singu-
rele surse de energie pentru care 
cererea se preconizează că va fi  mai 
mare în 2050 în comparație cu nive-
lurile de astăzi.

„O combinație de surse de ener-
gie – în principal gaze și energie din 
surse regenerabile – va reprezenta 
calea cea mai rapidă către asigurarea 
unei rezerve de energie accesibilă și 
decarbonată în perioada care urmea-
ză până la jumătatea acestui secol“, 
se precizează în raport.

„Gazele vor completa din ce 
în ce mai mult energiile variabi-
le din surse regenerabile, sati-
sfăcând cererea în perioadele de 
vârf, precum iarna, în zonele cu 
climă mai rece“, se precizează în 
raport, adăugându-se că, până 
în 2050, gazele vor reprezenta 
aproape 30% din rezerva globală 

de energie.
Sursele regenerabile de energie 

vor putea să asigure mai mult de 
80% din producția totală de energie 
electrică până în 2050, instalațiile 
eoliene și solare construite extin-
zându-se de 20 de ori.

Însă, nu există o cale unică spre 
o economie decarbonată. Raportul
prevede necesitatea CCS, care în
prezent este singura tehnologie dis-
ponibilă pentru decarbonarea utili-
zării hidrocarburilor.

DNV GL avertizează că CCS nu 
va fi  utilizată pe scară largă până în 
2040 „dacă guvernele nu dezvoltă și 
adoptă politici decisive privind utiliza-
rea acesteia.“

„Toate căile principale către de-
carbonarea cu succes se bazează pe 
adoptarea la scară largă a CCS. Vi-
itorul CCS se afl ă în mare parte în 
mâinile decidenților politici, care să 
stabilească un preț al carbonului mai 
ridicat decât costul tehnologiei. Și in-
dustria poate juca un rol în a stimula 
adoptarea mai rapidă, concentrân-

du-se pe a găsi moduri de a 
reduce costurile tehnologiei 
CCS“, a spus directorul exe-
cutiv pentru Petrol și Gaze de 
la DNV GL, Liv Hovem.

„Adoptarea la scară lar-
gă a tehnologiei CCS va 
debloca oportunități impor-
tante pentru tehnologiile de 
energie bazată pe hidrocar-
buri și tehnologiile de ener-
gie din surse regenerabile, 
pentru ca acesta să lucreze 
împreună pentru a decar-
bona mixtul de energie. To-
tuși, pentru a avea succes, 
industria energetică trebuie 

să își schimbe mentalitatea și, în 
loc să se orienteze pe «gaze versus 
energii din surse regenerabile», să 
gândească în termeni de «gaze și 
energii din surse regenerabile»“.

Raportul DNV GL estimează că 
cererea globală de petrol va avea 
un vârf pe la jumătatea anilor 2020, 
în timp ce cererea de gaze naturale 
va continua să crească, însă conți-
ne și avertizarea că vor fi  necesare 
investiții semnifi cative astfel încât 
producția să satisfacă cererea.

Conform estimării, cheltuieli-
le de capital în amonte în industria 
gazelor vor trebui să ajungă la 737 
miliarde USD în 2025 și 587 miliar-
de USD în 2050. 

*) Preluare și prelucrare din documentele Congresului al 24-lea al Consiliului Mondial al Energiei

ROLUL CAPTĂRII, STOCĂRII ȘI DEPOZITĂRII 
DIOXIDULUI DE CARBON ÎN TRANZIȚIA ENERGETICĂ*
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Cel mai recent Raport privind 
tranziția energetică a DNV GL 
avertizează și cu privire la progresul 
lent în sistematizarea cadrului de 
reglementare, care încetinește pre-
ocupările de a reduce emisiile.

Separarea, la nivel global, de 
un sistem de energie electrică bazat 
pe combustibili fosili se accelerea-
ză, iar sursele de energie din surse 
regenerabile vor putea reprezen-
ta peste 80% din producția totală 
de energie electrică până în 2050, 
construcția de instalații eoliene și 
solare crescând de 20 de ori, se 
precizează în cel mai recent Ra-
port privind tranziția energetică al 
fi rmei de consultanță în domeniul 
energiei, DNV GL.

Totuși, raportul pe 2019 subli-
niază că, în ciuda faptului că pia-
ța avansează în ceea ce privește 
tehnologia eoliană și solară, pro-
gresul lent pe care îl înregistrează 
sistematizarea cadrului de regle-
mentare pentru a accelera tran-
ziția energetică încetinește viteza 
cu care nivelul de emisii poate fi  
redus astfel încât să îndeplinească 
obiectivul Acordului de la Paris de a 
menține încălzirea globală la 1,5–2 
grade Celsius peste nivelurile din 
perioada pre-industrială.

„Este important să diferențiem 
între progresul pe care îl înregis-
trăm în domeniul tehnologiei și pro-
gresele pe care le facem în ceea ce 
privește reglementările“, a precizat 
pentru Recharge directorul executiv 
pentru Energie al DNV GL, Ditlev 
Engel, înainte de publicarea rapor-
tului.

„Progresul în domeniul tehnolo-
giei este foarte încurajator – atât în 
ceea ce privește impactul zilnic asu-
pra tranziției, cât și în ceea ce pri-
vește costul nivelului (de energie). 
Așadar, deși din punct de vedere 

tehnologic suntem optimiști, rămâ-
ne o îngrijorare mare cu privire la 
climă.“.

DNV GL estimează că sectorul 
fotoelectric la nivel global va pro-
duce în jur de 36.000 terawatt-ore 
pe an până în 2050, iar parcurile 
eoliene vor produce 17 000 TWh, 
reprezentând împreună aproape 

două treimi din întreaga producție 
de energie electrică la nivel global.

Însă Engel atrage atenția că, ori-
cât de mult continuă să se dezvolte 
instalațiile eoliene și solare, efectul 
de stabilizare climatică încă nu exis-
tă, cele două resurse trebuind să 
ajungă la capacități instalate de 3 te-
rawatt și, respectiv, 5 terawatt până 
la jumătatea secolului, conform cal-
culelor DNV GL, pentru a „acoperi 
diferențele“ și a permite atingerea 
țintei de 1,5 grade Celsius.

„Dacă lăsăm tehnologia să își 
facă treaba, tot mai rămâne 1 grad 
Celsius pe care trebuie să îl acope-
re cadrul de reglementare“, a spus 
el, arătând modelări care sugerează 
că, în prezent, lumea se îndreaptă 
către o creștere a temperaturii cu 

2,4 grade Celsius până în 2100.
„Acum ne îndreptăm către un 

loc în care nu vrea să meargă ni-
meni. Iar tehnologia eoliană și so-
lară – deși prevedem o adoptare 
fenomenală a acesteia – încă nu 
este sufi cientă (la ratele de creștere 
actuale).“

Rolul guvernelor este să gă-
sească „celălalt grad Celsius“, 
identifi când moduri de a im-
plementa mai bine și mai repe-
de sistemele eoliene și solare. 
Trebuie să călcăm „pedala de 
accelerație“. DNV GL estimea-
ză că bugetul de carbon de 2 
grade Celsius va fi  epuizat până 
în 2049, iar emisiile asociate cu 
energia vor fi  tot în jur de 19 
gigatone pe an până în 2050. 
În același timp, conform pre-
viziunilor companiei, cererea 
globală de energie va fi  început 
să scadă, reducându-se cu 3% 
față de valorile sale de vârf.

„Cursul anormal al aface-
rilor“ trebuie să devină acum 
„cursul normal al afacerilor“, a 

spus Engel.
Este nevoie de o mentalitate di-

ferită din partea politicienilor și din 
partea statelor care se ocupă de 
planifi care și aprobare etc.

Raportul face apel la guvernele 
și la liderii de afaceri din lume să 
depună „eforturi imediate și con-
centrate pentru a accelera acțiunile“ 
în ceea ce privește tranziția energe-
tică.

„Este elefantul din încăpere“, a 
spus Engel.

„Aceștia trebuie să determine 
ce surse de energie trebuie reduse 
și care trebuie amplifi cate, și cât de 
repede trebuie făcut acest lucru.“

(Sursa:  Darius Snieckus, redac-
torul-șef al publicației RECHARGE) 

ACCELERAREA TRECERII GLOBALE DE LA ENERGIA 
OBȚINUTĂ CU COMBUSTIBILI FOSILI CĂTRE ALȚI 
COMBUSTIBILI*

Ditlev 
Engel

*) Preluare și prelucrare din documentele Congresului al 24-lea al Consiliului Mondial al Energiei
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Consiliul Mondial al Energiei
(„Consiliul“), în parteneriat cu PwC, 
a realizat interviuri cu 39 de soci-
etăți/organizații, pentru a înțelege 
nivelul de maturitate al tehnologi-
ei blockchain în sectorul energetic, 
dar și pentru a înțelege potențialul 
și obstacolele cu care se confruntă 
aceasta. Au fost intervievate soci-
etăți care promovează 
noi modele de afaceri, 
societăți tradiționale 
din industria petrolului 
și gazelor naturale, or-
ganisme de reglemen-
tare și utilități, pen-
tru a afl a de ce există 
această publicitate in-
tensivă în legătură cu 
tehnologia blockchain. 

Rezultatele acestui 
exercițiu sunt prezen-
tate în continuare, re-
prezentând un pas im-
portant în înțelegerea 
conceptului și identifi -
carea pașilor următori:

Cu siguranță, fezabilitatea și 
scalabilitatea tehnologice reprezin-
tă obstacole, însă piața sau, mai 
curând, entitățile intervievate pen-
tru studiul de față, sunt încrezătoa-
re că, în timp, prin teste și perfec-
ționarea tehnologiei, acestea vor fi  
depășite. Energy Web Foundation 
(EWF) a adunat la un loc un eco-
sistem cu peste 80 de afi liați ai so-
cietăților energetice și start-up-uri 
interesate de aplicațiile blockchain 

în sectorul energetic. EWF reali-
zează instrumente și tehnologie 
blockchain de bază, cu sursă des-
chisă, pentru a fi  utilizate în secto-
rul energetic. Colaborarea EWF lu-
crează pentru a crește numărul de 
tranzacții pe care o platformă blo-
ckchain le poate administra, dar și 
efi ciența tranzacțiilor, din punct de 

vedere al costurilor. În plus, EWF 
a implementat un mecanism de 
acord prin dovada autorității, care 
solicită societăților cunoscute să 
valideze tranzacții, ceea ce crește 
posibilitatea integrării, din perspec-
tiva reglementării.

În sectorul energetic, bloc-
kchain se afl ă în etapa incipientă. 
85% dintre cei intervievați, care 
au utilizat cazuri, au declarat că se 
afl au în etapele incipiente, iar ca-

zurile-pilot realizate nu sunt încă 
mature.

Există alternative; una dintre 
acestea în special, pe care am fo-
losit-o în activitatea noastră, re-
prezintă o alternativă la Rețeaua 
Faraday.

La fel ca în cazul a numeroase 
inițiative noi în domeniul energiei, 

succesul tehnologiei blo-
ckchain depinde foarte 
mult de remodelarea re-
glementării și de angaja-
mentul consumatorilor la 
scară largă, însă aceasta 
nu înseamnă că tehnolo-
gia blockchain nu poate 
oferi optimizarea imedi-
ată a sistemului existent. 
Natura transformativă a 
tehn ologiei blockchain, 
care este P2P, depinde de 
reglementări și de anga-
jamentul consumatorilor.

În esență, „Tehnolo-
gia blockchain are, în sec-
torul energetic, potenția-

lul de a răsturna un sistem creat cu 
mai bine de un secol în urmă, însă 
mai are o distanță mare de parcurs. 
Între timp, cu siguranță că forțăm 
limitele și obligăm jucătorii existenți 
pe piață să inoveze și să creeze noi 
modele de afaceri, pentru a obține 
un sistem energetic mai curat, de 
încredere și echitabil pentru toa-
tă lumea” (Marzia Zafar, Director 
of Issues Monitor and Innovation, 
Consiliul Mondial al Energiei). 

Congresul al 24-lea al CMECongresul al 24-lea al CME

DOSAR DE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SECTORUL 
ENERGETIC MONDIAL BLOCKCHAIN: ANTOLOGIA 
INTERVIURILOR
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Printre evenimentele care au avut 
loc în cadrul Congresului Mondial al 
Energiei, webinar-ul cu titlul de mai 
sus a avut un rol special în explicarea 
situației actuale a sectorului energetic 
mondial în perspectiva „marii tranziții“. 
Problema „sunk costs“ nu este nouă și 
apare la fi ecare schimbare de politică 
prioritară a sectorului energetic, dar 
marea tranziție actuală obligă la re-
gândiri ale rolului infrastructurii exis-
tente, respectiv a efi cienței acesteia.

Webinar-ul a început cu o între-
bare adresată participanților privind 
modul în care ei percep viitoarele 
oportunități de utilizare ale infras-
tructurii energetice existente în ca-
drul schimbărilor majore care vor 
urma. Rezultatul acestei interogări 
a fost următorul: 45% din voturi au 
fost pentru folosirea conductelor de 
gaz și a depozitelor de țiței ca in-
frastructură de stocare, iar 10% au 
obținut platformele offshore de țiței 
pentru îndeplinirea aceluiași rol.

La fi nalul evenimentului s-a adre-
sat o a doua întrebare: dacă partici-
panții consideră că este necesar un 
plan de acțiune pentru infrastructura 
energetică, la care 97% dintre cei in-
terogați au considerat că un aseme-
nea plan este absolut necesar. 

Între cele două momente, a avut 
loc o discuție interesantă în cadrul 
unui panel de specialiști, iar experții 
invitați să răspundă la întrebări au 
acoperit întreg domeniul de interes, 
cuprinzând directori și acționari de 
mari companii, reprezentanți de noi 
tehnologii, dar și reprezentanți ai 
reglementatorilor:

 – Michael Webber, șef al De-
partamentului Știință și Tehnologie, 
ENGIE;

 – Jacqueline Vaessen, manager 
general, NexStep;

 – Hassen Bali, cofondator, Ion 
Ventures;

 – Dave Hardie, director, Auto-
ritatea de Reglementare Energie, 
Alberta (Canada).

Concluziile discuției au fost ur-
mătoarele:

● Există oportunități de reutiliza-
re a activelor companiilor de gaze in-
cluzând: i) înlocuirea gazului natural 
cu hidrogen „verde“, ii) folosirea hi-
drogenului „verde“ pentru obținerea 
de metan „verde“. Dincolo de fezabi-
litatea tehnică, problema rămâne la 
nivelul costurilor: ce este mai avan-
tajos – să schimbăm combustibilul 
sau să schimbăm infrastructura? 
Răspunsul nu este deocamdată clar.

● Un exemplu in-
teresant este proiec-
tul Porthos din Olan-
da, care are drept 
scop transportarea și 
stocarea CO2 în Ma-
rea Nordului. Dioxidul 
de carbon colectat din 
centralele din jurul 
Rotterdamului va fi  
transportat printr-o 
rețea de conducte și 
injectat în depozitele 
depletate de țiței și gaz din Marea 
Nordului. Acesta este un proiect de 
tip CCS care a atras investitorii și 
le-a permis să înțeleagă efi ciența 
economică a unei asemenea acțiuni.

● Strategiile de investiții în in-
frastructura energetică se schimbă, 
iar mișcările de reducere a ponde-
rii combustibililor fosili se întâmplă 
văzând cu ochii. De exemplu, Bursa 
din Londra a actualizat clasifi carea 
companiilor de petrol și gaze natu-
rale ca fi ind „ne-regenerabile“ și a 
schimbat clasifi carea regenerabi-
lelor de la „alternative“ la „energie 
regenerabilă“. Aceasta arată presi-
unea crescândă a investitorilor asu-
pra fi rmelor de combustibili fosili 
care îi face să se îndrepte către mo-
dele de afaceri „mai verzi“.

● Discuțiile asupra activelor „eșua-
te“ (termenul consacrat este „stranded 
assets“) au mers și în afara conducte-
lor. De exemplu, dacă centralele elec-
trice sunt închise înainte de termina-

rea ciclului de viață, defi citul de venit 
care apare va fi  suportat de societate. 

● În general, tranzițiile de succes 
din energie vor necesita o mai bună 
planifi care de politici pentru a se folo-
si corect avantajul oportunităților de 
integrare ale infrastructurii noi sau 
vechi. De exemplu, prin dezvoltarea 
de facilități de regenerabile aproape 
de rețelele de gaz se poate facilita in-
jecția de hidrogen, prelungind durata 
de utilizare a activelor, dar aceasta 
solicită politici coerente și vizionare.

● Vorbitorii din panel au subliniat 
importanța intervenției guvernelor în 
dezvoltarea unor prețuri corespun-
zătoare pentru poluare. Actuala lipsă 
de coerență asupra prețului carbo-
nului la nivel global duce la confuzie 
în privința alocărilor de capital și – în 
general – a investițiilor în infrastruc-
tura energetică. O altă provocare în 
fața doritei gândiri vizionare și de 
durată asupra sectorului o reprezin-
tă volatilitatea politicilor, respectiv 
existența politicilor care se schimbă 
rapid de la o legislatură la alta. 

Pașii următori
 Consiliul Mondial al Energiei va 

lucra cu fi ecare țară în parte pentru 
a implementa ideea că un „Plan de 
Acțiune pentru Infrastructura Ener-
getică“ este nu numai o idee bună, 
dar și o bună oportunitate de afaceri.

Lucrările webinar-ului pot fi  ur-
mărite pe canalul YouTube la adresa: 
https://youtu.be/9VtIpLJoRVA 

„INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ EXISTENTĂ: 
PERMISIVĂ ÎN PRIVINȚA SUPORTABILITĂȚII 
SAU LIMITATOARE A DECARBONĂRII?“ – WEBINAR 
GĂZDUIT DE CONSILIUL MONDIAL AL ENERGIEI 
ÎN CADRUL CONGRESULUI MONDIAL AL ENERGIEI 
DE LA ABU DHABI – 2019*

*) Preluare și prelucrare din documentele Congresului al 24-lea al Consiliului Mondial al Energiei
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Obiectivul de dezvoltare sus-
tenabilă 7 al Națiunilor Unite are o 
premisă simplă: să asigure accesul 
universal la energie accesibilă, fi a-
bilă, sustenabilă și modernă pentru 
toți. Totuși, în calea implementării 
acestui obiectiv încă se mai ridică 
obstacole semnifi cative, iar accesul 
la fi nanțe și, în special, la fi nanțare 
accesibilă nu este cel mai mic dintre 
acestea.

Cu siguranță, aceasta este prin-
cipala problemă cu care se confrun-
tă Cambodgia odată cu trecerea 
națiunii din sud-estul Asiei la stimu-
larea utilizării de energie din surse 
regenerabile, după cum spune Sok 
Khavan, secretar de stat la Ministe-
rul Minelor și Energiei.

„Cea mai mare problemă o re-
prezintă fi nanțarea. Mai discutăm 
și cu companiile (de energie) din 
domeniul surselor regenerabile de 
energie și primul lucru pe care ni-l 
spun este – fi nanțare, acces la fi -
nanțare și acces la fi nanțare ieftină, 
accesibilă“, a spus acesta.

„Acesta este un lucru cu care, 
cred eu, comunitățile internaționale 
și partenerii de dezvoltare ar putea 
să ne ajute și un lucru care va fi  be-
nefi c pentru țările în curs de dezvol-
tare, cum este Cambodgia, care nu 
au resursele să subvenționeze, să 
fi nanțeze genul acesta de proiecte.“

O altă problemă importantă 
este că cea mai mare parte din 
restul de 900 de milioane de oa-
meni din lume care încă nu au ac-
ces la energie electrică locuiesc în 
zone rurale îndepărtate, au afl at 
delegații la Congresul Mondial 
pentru Energie.

„Vom avea nevoie de un alt mod 
de a implica și de a ajunge la acea 
populație“, a spus Paul Smith Lo-

mas, director executiv al organizați-
ei de caritate și dezvoltare Practical 
Action din Marea Britanie.

„Sistemele de energie sola-
ră regenerabilă off-grid reprezintă 
o soluție reală, însă în acest mo-
ment banii nu ajung nici măcar la 
suprafața acestei probleme“, a spus 
Smith Lomas.

„Mai puțin de 1% din fi nanțările 
Băncii Mondiale merg în prezent că-
tre electrifi carea off-grid.“

„Problema cu adevărat mare“ 
o reprezintă faptul că, în prezent, 
aproape 40% din populația lumii 
gătește la foc. Poluarea aerului in-
terior produce efecte reale. Aceasta 
ucide mai mulți oameni decât SIDA, 
tuberculoza și malaria la un loc“, a 
spus Lomas Smith.

Conform sesiunii intitulate „Ac-
celerarea acțiunii privind obiectivele 
sustenabile de dezvoltare și agenda 
carbon+“ este nevoie de o sumă es-
timată de 4 miliarde USD pentru a 
face ceva care să conteze cu adevă-
rat în sensul oferirii de alternative la 
gătitul pe fl acără.

Așa-numitul gătit curat este 
unul dintre obiectivele de dezvoltare 
sustenabilă.

Elana Laichena, a cărei compa-
nie, Acaca Inovations, produce bri-
chete-combustibil din deșeuri reci-
clate de trestie de zahăr care pot fi  
folosite pentru gătit în loc cărbune 
sau de lemn, susține că astfel de so-
luții alternative trebuie încurajate.

Laichena spune că guvernul nu 
sprijină neapărat astfel de inițiati-
ve, iar investitorii evită în general 
produsele pentru gătitul curat, chiar 
dacă ar susține bucuroși scheme de 
energie din surse regenerabile.

„Care este soluția? Pentru că 
eu nu cred că este viabil să lăsăm 

oamenii să moară în continuare din 
cauza modului în care gătesc“, a 
spus aceasta.

Făcând apel la o susținere mai 
mare din partea guvernelor, Laiche-
na a spus că, într-o țară, produsele 
ei atrag o taxă pe valoare adăugată 
de 16%, în timp ce pentru cărbu-
ne și lemnul de foc această taxă nu 
există.

„Nici măcar nu vorbim de sub-
venții, dar măcar să fi e eliminate 
taxele. Sau, dacă vrei să pui taxe pe 
ceva, pune-le pe combustibilii mur-
dari.“

Acum patru ani, Națiunile Unite 
au emis 17 obiective de dezvolta-
re sustenabilă ca parte din Agen-
da pentru Dezvoltare Sustenabilă 
2030. În prezent, peste 195 de țări 
s-au angajat la aceste obiective, 
care conțin în total 169 de ținte și 
233 de indicatori.

„Principalul obiectiv al Obiec-
tivelor de Dezvoltare Sustenabilă 
este să caute eradicarea unor pro-
bleme precum sărăcia și inegalita-
tea“, a spus moderatorul sesiunii, 
Hanife Ymer, de la Mubadala Invest-
ment Company.

Khavan a spus că, deși guver-
nele occidentale și cele din țările 
dezvoltate conduc agenda, acestor 
guverne le-a lipsit adesea acțiunea 
sau dedicarea față de obiective.

Smith Lomas a mers mai depar-
te și a spus că aceste guverne ar 
trebui trase la răspundere.

„Angajamentele sunt minunate, 
dar ele trebuie urmate de acțiune. 
Societatea are un rol real – acela de 
a trage la răspundere guvernele“, a 
spus acesta.

 (Sursa: Amanda Battersby, jur-
nalist) 

OBIECTIVELE ENERGETICE SUSTENABILE 
CONTINUĂ SĂ RIDICE PROBLEME. 
CONGRESUL MONDIAL AL ENERGIEI 
A EVIDENȚIAT PROBLEMELE ÎN LEGĂTURĂ 
CU ȚINTA DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 
A NAȚIUNILOR UNITE*

*) Preluare și prelucrare din documentele Congresului al 24-lea al Consiliului Mondial al Energiei
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The Future Energy Leaders are 
a community of 100 brilliant individ-
uals, sharing the same values and 
moved by the same purpose – to 
fast forward the energy transition.

Every day we strive to reduce 
our carbon footprint – no action is 
too small to create change NOW… 
We must lessen our impact and 
tread more lightly on our precious 
planet.

We are the decision 
makers of tomorrow. In 
many ways, we are all 
co-owners of the future 
and feel a great sense of 
responsibility to ensure 
the future is bright for 
the coming generations.

For years we have 
witnessed dialogues and 
global strategies; how-
ever, the speed of our 
actions is slower than 
the speed of Climate 
Change. If we take too 
long, we will run out of 
time to make a real dif-
ference. NOW is the time 
to accelerate.

Times are changing 
and technology is running forward – 
let’s not get stuck in our old ways 
of thinking. Let’s foster a fair and 
affordable transition, let’s work with 
emissions intensive industries to de-
velop inclusive solutions that reach 
the net-zero objective. We envision a 
world where energy is for all…in the 
end its about energy for prosperity.

Local context dictates the path 
we must follow, no more one-size-
fi ts-all approach.

Diversity of thought drives crea-
tivity and inclusion of different per-
spectives, let us use it to foster in-
novative solutions.

We need to be bold and em-
brace disruption to realise energy 

for prosperity. How do we achieve 
this mission? How can we move 
faster?

● We must collaborate across 
boundaries - we all breathe the 
same air;

● We need support across the 
political spectrum and international 
agreement that compels action;

● We need to address the con-

fl icting interests head on - collabo-
rate, and not fi ght, to make energy 
cleaner.

● We want to see the world back 
on track to limit global warming to 
1.5°

● Let’s meet or exceed the Paris 
Agreement;

● We need a minimum of 60% 
or greater effi ciency in our power 
assets by 2030;

● We need to exploit different 
technologies including hydrogen, 
batteries, resilient consumer re-
sponse and other non-conventional 
sources of fl exibility – 100% of dai-
ly peaks should be served by these 
technologies, again, by 2030.

And this MUST be supported by 
an effective price on carbon.

Without a price on carbon, we 
won’t see these technologies thrive, 
we won’t continue our push for en-
ergy effi ciency, there will be no in-
centive to reduce our reliance on 
hydrocarbons.

We want to assure universal ac-
cess to energy for all by 2030.

But it’s imperative we do this 
with low carbon solutions, utilising 
distributed energy resources. 

We want the innovations of to-
day to become the foundations of 
tomorrow.

Those who have good access 
to renewables must leapfrog to a 
100% clean energy system, and 
those who don’t have the same 
luxury must move from coal to 
gas, and utilise carbon capture 
and storage.

 As you return home to your 
loved ones, remember, the power 
of action is much stronger than the 
power of words – and we need ac-
tion NOW. 

FEL-100 VISION
24th World Energy Congress Abu Dhabi, 
September 2019
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Uniunea energetică a UE presu-
pune, pe lângă reducerea de emi-
sii, asigurarea securității alimentării 
cu energie, precum și intensifi ca-
rea acțiunilor de cercetare/inovare, 
pentru a face posibilă penetrarea 
rapidă a noilor tehnologii energe-
tice, atât în domeniul generării cât 
și în distribuție. Elemente de stoca-
re de energie, generare bazată pe 
hidrogen, rețele inteligente locale, 
securitate cibernetică etc. sunt din 
ce în ce mai mult parte 
din peisajul sistemelor 
energetice ale viitorului. 
De asemenea, tehnologii-
le nucleare din centralele 
cu putere instalată mare, 
precum și reactoarele 
mici modulare, contribuie 
la reducerea emisiilor de 
CO2, precum și la asigura-
rea securității energetice.

A venit, așadar, mo-
mentul să se facă o tre-
cere în revistă a impactu-
lui economic al penetrării 
acestor tehnologii. Co-
mitetul Național Român 
al Consiliului Mondial al 
Energiei (CNR – CME), împreună cu 
AREE și IAEE, a organizat simpozi-
onul european de sud-est din 5 și 
6 septembrie 2019, la București, 
cu participarea  unor specialiști și 
membrii ai administrației, precum 
directorul general pentru Politici 
Energetice din Ministerul Energi-
ei al României, dna Elena Popescu, 
fostul ministru al Energiei, dl. Victor 
Grigorescu, director din ANDR, dna 
Alice Dima, reprezentanți din com-
panii energetice și din institute de 
cercetare din domeniu. În contextul 
Uniunii Energetice Europene, situa-
ția interconectărilor și a resurselor 
din sud-estul UE are o infl uență din 
ce în ce mai mare asupra securită-
ții aprovizionării și a sustenabilității 
sistemelor energetice. Pătrunderea 
noilor tehnologii oferă mijloacele de 

a contribui la schimbarea fundamen-
tală a paradigmei energetice a UE. 

Regiunea UE de Sud-Est explo-
rează noi resurse, dezvoltă și imple-
mentează noi tehnologii care, odată 
pătrunse în nișa tehnologiei ener-
getice, vor oferi valoarea adăugată 
necesară pentru ca UE să fi e în frun-
tea dezvoltării și difuzării tehnologi-
ilor cu energie curată. România toc-
mai a fondat Asociația Română de 
Economie si Energie (AREE), care 

cooperează cu alte entități ale sis-
temului energetic, precum Comisia 
Parlamentară pentru Energie sau 
companii energetice, pentru a îmbu-
nătăți capacitatea analitică a scena-
riilor energetice și impactul lor atât 
economic, cât și corporativ. Ca țară 
membră a Uniunii Europene, Româ-
nia este una dintre cele mai mari 
economii din sud-estul UE cu resur-
se proprii în petrol, gaze, cărbune, 
hidroelectricitate și uraniu, care o 
plasează într-o poziție favorabilă în 
ceea ce privește securitatea energe-
tică și producția de energie cu emisii 
reduse. Rezultatele recente din ex-
plorarea gazelor offshore contribuie 
la consolidarea poziției energetice 
favorabile a țării în regiune.

În conformitate cu noua poli  că a UE 
privind cercetarea și inovarea în domeniul 

energiei, vorbitorii au arătat că în țară 
sunt dezvoltate mai multe tehno-
logii importante prin parteneriate 
internaționale, precum reactoarele 
nucleare modulare din generația IV, 
care pot contribui la obiectivul de a 
îmbunătăți gestionarea deșeurilor, 
celulelor de combustibil de putere 5 
kW, rețelelor inteligente locale, etc. 
Aceste tehnologii își propun să ofe-
re o contribuție coerentă comunită-
ții de cercetare din România pentru 

dezvoltarea generală 
a inovării energetice 
în UE. 

CNR – CME și 
AREE reprezintă o 
platformă excelentă 
pentru a prezenta și a 
discuta, într-un cadru 
mai larg, cu publicul, 
mediul academic și 
industria, principale-
le provocări ale sec-
torului energetic din 
România și din toată 
regiunea, să analize-
ze tendințele actuale 
din industria globală 
și să implementeze 

cele mai bune practici internațio-
nale pentru gestionarea efi cientă a 
resurselor energetice. 

Discuțiile de fi nal au subliniat 
faptul că aspectele economice ale 
noilor tehnologii energetice devin 
importante în sistemele dinamice 
ale energiei precum și faptul că iden-
tifi carea, analizarea si înțelegerea 
acestora necesită colaborarea între 
mai multe entități profesionale, cum 
este cazul de față, al CNR – CME și 
al Asociației Internaționale pentru 
Energie și Economie, care au com-
petențe complementare ce servesc 
efortului comun de punere la dispo-
ziția factorilor de decizie informația 
coerentă necesară unei evoluții opti-
male a sistemului energetic.

Mai multe informații pe www.
cnr-cme.ro și www.iaee.org. 

SIMPOZIONUL „SISTEME DE ENERGIE ȘI IMPACTUL 
ECONOMIC AL PENETRĂRII NOILOR TEHNOLOGII 
ÎN CONTEXTUL UNIUNII ENERGETICE. SITUAȚIA 
LA ZI A DOMENIULUI NUCLEAR“
Prof. dr. ing. Ionuț Purica, consilier al CNR – CME
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Conferinţa „Energii din surse 
regenerabile. Generare dispersată. 
Proconsumatori“, desfăşurată pe 1 
octombrie 2019, a fost organizată 
de CNR – CME cu sprijinul Electrica 
S.A. şi ANRE şi a avut ca obiectiv 
analiza impactului dezvoltării surse-
lor regenerabile de energie de tipul 
utilizatorilor activi (prosumeri) asu-
pra sectorului energetic.

Lucrările conferinţei au fost 
deschise de domnul prof. dr. ing. 
Ștefan Gheorghe, directorul execu-
tiv al CNR – CME, care a subliniat 
importanţa temei aborda-
te, a precizat faptul că cele 
mai importante concluzii ale 
lucrărilor vor fi  larg disemi-
nate şi vor fi  aduse la cunoş-
tinţa factorilor interesaţi. De 
asemenea, a precizat faptul 
că lucrările conferinţei vor 
include trei părţi: în prima 
parte gazda conferinţei, prin 
doamna ing. Corina Popescu, 
directorul general al Electrica 
S.A. se va adresa participan-
ţilor, pentru a prezenta im-
portanţa întâlnirii şi a subli-
nia principalele obiective ale 
acesteia. În partea a doua a 
conferinţei vor fi  prezentate, 
în plen, lucrări care acoperă 
tematica supusă dezbaterii, 
iar în partea a treia, un panel cu 
personalităţi cunoscute în domeniu 
vor răspunde întrebărilor atât ale 
moderatorului, cât şi ale participan-
ţilor, privind problemele care fac 
obiectul conferinţei.

În intervenţia sa, directorul ge-
neral al Electrica S.A. a arătat faptul 
că dezbaterile în cadrul conferinţei 
trebuie să fi e constructive şi să ia 
în consideraţie faptul că, în prezent, 
există diferenţe de înţelegere între 
tehnicieni şi benefi ciarii prosumeri, 
atât legate de implementarea aces-
tora, cât şi de efi cienţa lor. Se im-
pune ca discuţiile pe această temă 
să fi e realizate în comun pentru a 
se ajunge la înţelegerea reciprocă a 
problemelor.

În partea a doua a lucrărilor con-
ferinţei, pentru început, moderatorul 
conferinţei a subliniat principalele 
probleme care apar odată cu dezvol-
tarea largă a utilizatorilor activi, im-
portanţa acestora pentru limitarea 
amprentei de carbon a sectorului de 
generare a energiei electrice, nece-
sitatea unui suport fi nanciar pentru 
a stimula creşterea ponderii pro-
ducătorilor din surse regenerabile, 
asigurând astfel atractivitatea aces-
tui mod de acoperire a necesităţilor 
proprii de energie electrică.

Desigur că un rol important în 
promovarea surselor regenerabi-
le ca sursă de producere locală a 
energiei electrice îl are reglementa-
torul ANRE care trebuie să asigure 
condiţiile pentru funcţionarea vi-
abilă a acestor producători, fără a 
crea probleme operatorului de dis-
tribuţie sau celorlalţi utilizatori din 
zonă. Deşi România a atins obiec-
tivele privind energia electrică pro-
dusă din surse regenerabile, aceas-
ta având în prezent o pondere de 
43 – 44%, reglementatorul susţine 
dezvoltarea utilizatorilor activi prin 
elaborarea unui cadru de reglemen-
tare pentru comercializarea energiei 
generate de către aceştia, elabora-
rea unei noi versiuni a ghidului pro-

consumatorului, asigurarea unor fa-
cilităţi tehnice şi comerciale pentru 
aceştia. De asemenea, sunt depuse 
eforturi pentru o defi nire corectă a 
utilizatorilor activi, a caracteristici-
lor acestora precum şi certifi carea 
calităţii de prosumer (în prezent fi -
ind acordate circa 160 – 180 certifi -
cate de consumatori activi).

Reglementatorul urmează să 
elaboreze cadrul legislativ nece-
sar pentru funcţionarea pieţei de 
energie electrică integrate, com-
petitive, axată pe consumator, fl e-

xibile, echitabile şi 
transparente. De 
asemenea, urmea-
ză să fi e elaborate 
reglementări pentru 
apariţia agregatori-
lor independenţi şi 
a comunităţilor de 
energie a cetăţenilor 
ca operatori pe piaţa 
de energie electrică.

Deşi se pune 
un accent deosebit 
pe utilizarea sur-
sele solare pentru 
generarea energiei 
electrice la utilizato-
rii activi, cercetările 
în domeniul surse-
lor regenerabile de 

energie dezvoltate în institute de 
cercetare din ţară au condus la ela-
borarea unor soluţii viabile pentru 
instalaţii eoliene de mică putere, cu 
efi cienţă ridicată, folosind rotoare 
contrarotitoare sau turbine hidro de 
putere redusă, utilizând două rotoa-
re în contrarotaţie. Aceste soluţii, 
de actualitate pe plan internaţional, 
îmbogăţesc paleta soluţiilor posibile 
pentru valorifi carea efi cientă a re-
surselor locale de energie, având un 
impact redus asupra mediului am-
biant.

Pentru zonele în care lipsesc re-
sursele fosile, ca în Republica Mol-
dova, soluţiile privind dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie 
prin utilizarea efi cientă a resurselor 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

CONFERINȚA „ENERGII DIN SURSE 
REGENERABILE. GENERARE DISPERSATĂ. 
PROCONSUMATORI“
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME

De la stânga la dreapta: Ștefan Gheorghe, Corina Popescu 
și Nicolae Golovanov
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locale au o mare importanţă, repre-
zentând un subiect de studiu deo-
sebit de actual. Calculele efectuate 
şi prezentate în cadrul conferinţei 
au pus în evidenţă faptul că soluţia 
100% regenerabile poate fi  conside-
rată ca fi ind viabilă, utilizând energia 
radiaţiilor solare, energie eoliană, 
valorifi carea deşeurilor organice. De 
asemenea, este necesară conştien-
tizarea utilizatorilor pentru trecerea 
la tehnologii cu efi cienţă ridicată de 
utilizare a energiei electrice. Solu-
ţiile propuse iau în consideraţie şi 
dezvoltarea economică a ţării cu 

creşterea ponderii energiei electrice 
în necesarul total de energie.

Menţinerea stabilităţii sistemu-
lui electroenergetic, cu asigurarea 
adecvanţei şi a fi abilităţii acestuia 
sunt aspecte care trebuie să fi e, de 
asemenea, luate în calcul. Pentru 
aceste probleme există, în prezent, 
soluţii adecvate în care sistemele de 
stocare a energiei vor avea un rol 
important.

Un aport deosebit îl poate avea 
reglementatorul naţional care tre-
buie să asigure, pe o perioadă de 
tranziţie, prioritate pentru produce-
rea energiei din surse regenerabile, 
suport fi nanciar la investiţie şi ela-
borarea de tarife adecvate. 

Analiza resurselor energetice 
ale României, care pot fi  convertite 
în surse de energie electrică, cu im-

pact redus asupra mediului, a pus 
în evidenţă posibilitatea practică de 
acoperire a necesarului de energie 
electrică al ţării. Pentru a asigura 
viitorul sustenabil al societăţii uma-
ne sunt necesare eforturi pentru 
reducerea emisiilor de CO2 cu până 
la 50% până în anul 2030, realiza-
rea neutralităţii CO2 în anul 2050 
şi recapturarea masivă a CO2 până 
în 2100. Tranziţia spre o economie 
care să genereze cel mult atât CO2 
cât poate fi  absorbit (neutralitate 
carbon), dar şi capturarea unei părţi 
din carbonul transmis în atmosferă 

în anii de producere necontrolată a 
acestuia prin arderea combustibili-
lor fosili.

Un rol important în utilizarea 
efi cientă a surselor regenerabile de 
energie îl poate avea dezvoltarea 
sistemelor moderne de stocare a 
energiei electrice. Actualele baterii 
de acumulatoare permit deja ela-
borarea unor soluţii de stocare, cu 
un larg domeniu de aplicaţii şi cu 
un efect deosebit de benefi c atât 
pentru sistemul public de energie 
electrică, cât şi pentru utilizatori, cu 
referire specială la utilizatorii activi.

Calculele efectuate au pus în 
evidenţă falsitatea mitului „energie 
contra hrană“, având în vedere fap-
tul că sistemele moderne de produ-
cere a energiei electrice din surse 
regenerabile, precum şi sistemele 

de stocare vor ocupa o parte ne-
semnifi cativă din terenul agricol al 
ţării şi chiar pot avea efecte bene-
fi ce privind dezvoltarea agriculturii. 
Progresele realizate la producerea 
bateriilor pentru maşinile electrice 
şi reducerea substanţială a costuri-
lor de fabricaţie a acestora creează 
premisele dezvoltării, în sistemul 
electroenergetic, a unor sisteme 
moderne de stocare, cu valori ri-
dicate ale energiei înmagazinate şi 
cu costuri relativ reduse. În prezent 
există premisele tehnice şi fi nan-
ciare pentru ca soluţiile de stocare 

a energiei electrice să devină par-
te a fi ecărui proiect de dezvoltare a 
surselor regenerabile de energie cu 
producţie volatilă.

Operatorul de distribuţie este 
profund implicat în depășirea pro-
vocărilor care apar odată cu apa-
riţia utilizatorilor activi, creşterea 
numărului şi conectarea acestora în 
reţeaua de joasă tensiune a distri-
buitorului. Directiva UE 2018/2001, 
pachetul de energie curată pentru 
toţi europenii (adoptat în anul 2016), 
precum şi legea 220/2008 cu modi-
fi cările aduse prin legea 184/2018 
stau la baza elaborării stategiei 
Electrica S.A. în relaţia cu utilizato-
rii activi. Experienţa distribuitorului 
în domeniu a pus în evidenţă faptul 
că gradul de satisfacţie al benefi ci-
arului creşte, dacă energia produsă 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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de utilizatorul activ este folosită în 
cea mai mare parte pentru necesi-
tăţi proprii, iar implementarea sis-
temelor proprii de stocare ar putea 
asigura o îmbunătăţire substanţială 
a calităţii energiei electrice. 

Programul actual al schemei de 
sprijin asigură ca în viitor în reţe-
lele de distribuţie să fi e instalat un 
mare număr de instalaţii ale utiliza-
torilor activi, ceea ce va conduce la 
solicitări de natură diferită a reţelei 
distribuitorului, necesitatea unor noi 
reglementări privind conectarea uti-
lizatorilor activi la reţeaua electrică 
şi apariţia unor noi probleme privind 
asigurarea calităţii energiei electrice 
furnizată utilizatorilor din zonă. De-
sigur că dotarea utilizatorilor activi 
cu sisteme de contorizare inteligen-
tă va fi  însoţită şi de noi reglemen-
tări privind tarifarea energiei trans-
misă în reţeaua electrică publică. 

Diferenţa importantă şi impre-
dictibilă între curba de producţie a 
energiei şi curba de consum 
a utilizatorului conduce la 
unele efecte nedorite în 
funcţionarea reţelei electri-
ce de distribuţie, în special 
prin reducerea nivelului de 
calitate a energiei electrice, 
care vor putea fi  depăşite 
prin dotarea ulterioară a 
utilizatorului activ cu insta-
laţii de stocare a energiei 
electrice. 

Prezenţa utilizatorilor 
activi în reţeaua electri-
că implică acordarea unei 
atenţii deosebite elaborării 
de proceduri de electrose-
curitate pentru accesul în 
reţea, având în vedere fap-
tul că întreruperea alimen-
tării din postul de transformare nu 
asigură reducerea la zero a tensiunii 
în întreaga reţea. Protecţiile specia-
lizate relativ simple la nivelul inter-
feţei dintre reţeaua operatorului de 
distribuţie şi schema de alimentare 
trebuie să fi e sigure şi bine gândi-
te astfel încât să asigure limitarea 
posibilelor pericole. Utilizatorul ac-
tiv trebuie să fi e un participant „in-
teligent“, să acţioneze ca partener 
al operatorului de distribuţie şi să 
înţeleagă prevederile normelor de 
funcţionare sigură în reţeaua de 
joasă tensiune.

În cadrul sesiunii de discuţii pe 
marginea materialelor prezentate, 

participanţii la conferinţă au subli-
niat necesitatea unei analize temei-
nice a schemelor de sprijin a pro-
ducătorilor din surse regenerabile, 
necesitatea investiţiilor în dezvolta-
rea nivelului de informatizare a re-
ţelei electrice, luarea în consideraţie 
şi a altor tipuri de surse regenerabi-
le, elaborarea unei strategii pentru 
dezvoltarea surselor regenerabile 
de energie, necesitatea abordării cu 
hotărâre a dezvoltării sistemelor de 
stocare a energiei electrice.

În partea a treia a manifestării, 
personalităţi din domeniu: doamna 
Livioara Sujdea, director executiv 
distribuţie la Electrica SA, domnul 
Cătălin Chimirel, director CNTEE 
Transelectrica, domnul Mihai Săn-
duleac, conferenţiar la Facultatea de 
Energetică a Universităţii Politehnica 
din Bucureşti şi domnul Sergiu Ni-
colae, directorul general al ICPE-CA 
au răspuns unor întrebări legate de 
tematica conferinţei. Pentru început, 

fi ecare dintre participanţii la panel 
au răspuns unei întrebări generale 
privind modul în care se preconi-
zează derularea următorilor doi paşi 
pentru a se asigura stimularea dez-
voltării şi acceptabilitatea surselor 
regenerabile de energie în sistemul 
electroenergetic. 

Vorbitorii au subliniat impor-
tanţa creşterii ponderii acestor 
surse pentru asigurarea unei dez-
voltări sustenabile a economiei, 
s-au referit la paşii următori care
trebuie luaţi în considerare pentru
creşterea ponderii acestor surse și
au subliniat necesitatea de a ela-
bora condiţii tehnice şi de regle-

mentare necesare funcţionării efi -
ciente a acestora.

În continuare, fi ecare dintre 
membrii panelului au răspuns unor 
întrebări specifi ce.

Operatorul de distribuţie trebu-
ie să depăşească provocările de-
terminate de implementarea utili-
zatorilor activi. Numărul încă redus 
al acestora nu a determinat, până 
în prezent, difi cultăţi în funcţiona-
rea reţelei de distribuţie. Odată cu 
creşterea numărului acestor utiliza-
tori se impun investiţii determina-
te de necesitatea întăririi reţelei, a 
unor intervenţii în structura reţelei 
de distribuţie, elaborarea unor noi 
reglementări privind mentenanţa 
reţelei, pregătirea personalului pro-
priu pentru lucrul în cadrul reţelelor 
de joasă tensiune active.

Deşi operatorul de transport este 
mai puţin afectat de apariţia utili-
zatorilor activi, reducerea nivelului 
energiei transportate pe liniile de 

înaltă tensiune poa-
te afecta indicatorii 
de performanţă ai 
acestuia. De aseme-
nea, trebuie stabilite 
proceduri clare pen-
tru participarea utili-
zatorilor activi sau a 
agregatorilor pe piaţa 
de energie electrică.

Dezvoltarea sur-
selor de energie elec-
trică bazate pe ener-
gia solară trebuie să 
fi e susţinută având 
în vedere că este 
realmente posibil ca 
să aibă un aport im-
portant la acoperirea 
necesarului de ener-

gie al ţării şi reducerea amprentei 
de carbon a sectorului de producere 
a energiei electrice. O contribuţie 
importantă la limitarea unor efecte 
perturbatoare ale funcţionării utili-
zatorilor activi o are utilizarea siste-
melor de stocare a energiei care, în 
prezent, are toate premisele pentru 
a avea o utilizare largă.

Dezvoltarea soluţiilor privind 
sursele regenerabile de energie este 
o preocupare importantă a echipe-
lor de cercetători care au reuşit să
pună la dispoziţia benefi ciarilor apli-
caţii concrete, utilizând atât ener-
gia solară, dar şi energia eoliană şi
energia cinetică a cursurilor de apă.

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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Lucrările conferinţei au abordat 
un mare număr de aspecte legate 
de stadiul actual şi de perspectivă 
al implementării surselor regene-
rabile de energie pentru reducerea 
aportului sectorului de producere 
a energiei electrice la poluarea at-
mosferei. S-a pus în evidenţă fap-
tul că România a atins şi depăşit 
obiectivele stabilite de UE, dar că 
există încă un important potenţial 
pentru valorifi carea surselor locale 
de energie atât eoliene, cât şi so-
lare, fără a afecta terenul necesar 
producţiei agricole. De asemenea, 
s-a accentuat faptul că generarea
distribuită, inclusiv prezenţa pro-
consumatorilor, este benefi că pen-
tru sistemul electroenergetic şi toa-
te organismele trebuie să susţină
această tendinţă.

Dezvoltările tehnice şi suportul 
fi nanciar au permis apariţia utili-
zatorilor activi, de puteri reduse, 

conectaţi în reţeaua de joasă tensi-
une care pot asigura o parte a ne-
cesarului de energie al utilizatorilor 
individuali. Desigur că dezvoltarea 
acestor sisteme va conduce la o se-
rie de provocări pentru operatorul 
de distribuţie care trebuie să fi e lu-
ate în consideraţie şi adoptate mă-
suri astfel încât să nu fi e perturbată 
funcţionarea acestuia sau a celor-
lalţi utilizatori. 

Instalaţiile de producere de la 
nivelul utilizatorului activ determi-
nă ca acesta să devină un partener 
activ al operatorului de distribuţie, 
ceea ce va impune şi o pregătire co-
respunzătoare a utilizatorului.

S-a pus în evidenţă faptul că im-
plementarea sistemelor de stocare 
a energiei permite o utilizare mai 
efi cientă a producţiei surselor re-
generabile de energie şi va reduce 
difi cultăţile care ar putea apărea la 
operatorul de distribuţie. 

Concluzii 
– Existența și dezvoltarea con-

sumatorilor activi (prosumatori) 
sunt benefi ce pentru sistem;

– Cadrul de reglementare trebu-
ie adaptat la necesitățile de schim-
bare (mai ales cele comerciale) în 
strategiile operatorilor. Au fost rea-
lizați câțiva pași în acest domeniu: 
modifi cări legislative, elaborarea 
ghidului prosumatorului;

– Rețeaua electrică de distribu-
ție trebuie să țină pasul cu integra-
rea prosumatorilor – acestea fi ind 
un punct important în strategia ope-
ratorilor de distribuție;

– Investițiile în întărirea rețelei
electrice de distribuție să fi e făcute 
cu aplicarea mecanismelor de fl exi-
bilizare; 

– Există premizele de testare/ve-
rifi care în laboratoare certifi cate spe-
cializate a componentelor: panouri 
solare, pile cu combustibil.   
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DISCUSSION SESSIONS

DS 1 ENERGY POLICIES IN THE TRANSITION PERIOD. POWER SUPPLY SECURITY

TERMS OF REFERENCE

> Long and medium term scenarios for the development of the energy sector in the region
> Implementation of  the UE regulations regarding the development and operation of the transmission grids
for the electricity internal energy market in Europe
> Europe Energy Union and the integrated plans for energy and environment

DS 2 ENERGY MARKET IN THE TRANSITION PERIOD; INTEGRATION OF RENEWABLE SOURCES

TERMS OF REFERENCE

> Perspectives on market design
> Evolution of the natural gas market
> Load forecasting
> Performance of energy market
> Balancing markets; Ancillary Services Market
> The green certificates market
> Increased penetration of distributed energy resources and energy market
> Energy storage in the energy systems
> New hydro technologies

DS 3 ENERGY EFFICIENCY: SOLUTIONS, COSTS, BENEFITS

TERMS OF REFERENCE

> Regional energy efficiency; smart cities
> Promoting high efficiency cogeneration
> Reduction of losses in transport and distribution networks
> Modern technologies, with high energy efficiency, in the final consumption sectors
> Market development for energy services
> The role of scientific research in increasing energy efficiency;
> Improving the professional training of energy managers, energy auditors, other field specialists

The WEC Central & Eastern Europe Energy Forum, organized 
every two years, is the most important regional event and 
exhibition hosted by the Romanian National Committee of the 
World Energy Council (WEC/RNC). It serves as a reference for 
energy specialists in Central and Eastern Europe. The Forum will 
be organized under the auspices of the Romanian Government, 
with the coordination by the World Energy Council and the kind 
support of the WEC Member Committees (WEC MCs)  in 
Central and Eastern Europe.

The 15th Edition of the Forum - FOREN 2020, with the theme 
“Energy transition in South East Europe: Opportunities, 
Challenges and Perspective”, will be held in Vox Maris Grand 
Resort, Costinesti, Romania, during 14-18 June 2020. The 
event will focus on the main challenges, developments and 
opportunities of the CEE power industry for a sustainable 

development. The Forum attracts top officials from ministers, 
governments, academia, energy leaders from national and 
European international companies, experts in energy and 
environment issues, representatives of media.

The Programme of the Forum will include Keynote speeches 
from noteworthy policy makers and businessmen in the CEE 
region, Round Tables on the latest accomplishments in the 
energy field, Special Events, hundreds of technical papers 
presented within the five Discussion Sessions, technical visits 
and social events.

A main feature of the Technical Programme is the discussion 
sessions and poster session, during which the most provocative 
concepts will be presented, as follows:

ORGANIZED BY THE ROMANIAN NATIONAL COMMITTEE OF THE WORLD ENERGY COUNCIL WITH THE COORDINATION OF THE WORLD ENERGY COUNCIL
 AND WITH THE SUPPORT OF WEC MEMBER COMMITTEES IN THE CENTRAL AND EASTERN EUROPE



DS 4 OIL AND GAS: CONVENTIONAL AND UNCONVENTIONAL

TERMS OF REFERENCE

> Conventional and unconventional gas and oil, exploration and exploitation
> Resources and new exploration perimeters 
> Modern technologies and equipment in upstream, middle stream, downstream operations
> Storage, transport and distribution of gas, oil and petroleum products
> Transport infrastructure, digitalization and intelligent networks
> The development of LNG infrastructure;
> Pricing policy and global market
> Environmental impact and decarbonization in oil and gas industry

DS 5A NUCLEAR TECHNOLOGY FOR POWER PLANT 

TERMS OF REFERENCE

> The EU Energy Union and the role of nuclear power plants
> New nuclear technologies for electricity generation (ALFRED, SMR, Thorium, fusion)
> Nuclear safety and the role of CNCAN
> The economic impact of the projects in the nuclear field (U3 and U4, U1 and U2 recovery, debris). 
> Models of scenarios of evolution of the nuclear field in the energy system.

DS 5B CLEAN COAL TECHNOLOGIES 

TERMS OF REFERENCE

> Clean coal technologies
> Coal resources
> Modern methods of coal mining
> Environmental challenges
> Capture and storage of carbon dioxide
> National potential for exploitation and efficient use of local coal resources
> The future of coal in Europe

> Increase public awareness (particularly among young  people) on energy effciency issues; Role of schools, 
state institutions, media 
> The role of tariffs, subsidies, financial and fiscal incentives 
> The costs of energy efficiency
> Energy-efficient and environmentally friendly solutions for the production, transport and distribution of heat (heat).
> "Decarbonizing" the heating of localities by using renewable energy sources.
> Cogeneration versus individual heating in urban agglomerations

KEY TOPICS FOR DISCUSSION SESSIONS

Oil & Gas Clean Coal PowerRenewablesNuclear Energy

Accessibility

Grid

Technology
Environmental

Issues
Hydro

Disruptive

Innovative

Solutions



SUBMITTING PROCEDURE FOR PAPERS AND POSTERS

FOREN 2020 Organizing Committee is delighted to invite representatives from the World Energy Council, WEC MCs, WEC/RNC 
members and other specialists from the national and international energy community, to submit papers for discussion and poster sessions, 
thus sharing their views with other participants and contributing to the technological development of the regional and European energy 
sector. Selected papers will be delivered by the authors to be distributed to all participants during the Forum on USB flash drives.
 

ABSTRACT
> In the abstract, the author(s) will specify the original aspects of the paper: personal achievements, original approach of 
a theme, a.s.o. The abstract (no more than 100 words) must be written in English and the paper original language, if it is 
other than English.
> The abstract will be written in Italics (10pts), centered left – right 1cm with Format – Paragraph.

> Keywords: words which are representative for the paper.

INTRODUCTION
> The title, „Introduction”, will be numbered; it will be written in small characters (12 pts), bold.

> In the introduction to the paper, the author(s) will specify the present stage of the branch researches (by quoting the 
adequate bibliography) and will specify the purpose of the paper.

PAPER CONTENTS
> The content of the paper must be written in English.
> The chapter titles will be numbered, if necessary, and will be written in small characters (12 pts), bold.
> The presentation will be clear and concise, and the symbols used therein will be specified in a symbol list (if necessary). 
> In the paper it will be used the measurement units International System. No commercial or promotional papers are allowed 
to be published.

EQUATIONS
> The equations will be aligned to the right and written with the equations editor; set size 12, 10, 7, 18, 12; style: italics variable, 

LC Greek, italics.

TABLES
> The table will be written in small characters (10 pts). The table title will be centered, bold and its name will be written 
in italics (10 pts), aligned to the right.

FIGURES
> The figures will be centered. The legend will be written with 10 pts characters.
> The figures will have a centered legend (10 pts).

CONCLUSIONS
> The paper will end with a conclusion paragraph in which the author (s) will specify the original results obtained and their 
possible applications (if any).
> The title „Conclusions” will be numbered, it will be written in small characters (12 pts), bold, centered.

REFERENCES
> The bibliography will respect the quotation within the text it will be numbered currently and the text quotations 
will be made in square brackets,  e.g. [1].
> In the bibliography the author (s) will make the following compulsory specifications: their first name initials and their family 
name, the title of the book, the printing house, the place and the year of the periodical in which it was published, the number 
(month), the volume (bold), the year, the paper first and last page. The author (s) first and family name will be written 
in italics (10 pts).
> The books and articles published in Romanian will be written in Romanian and translated in English between parentheses.
> Links to Internet websites are also accepted

 

 

PAPER PREPARATION GUIDELINES



POSTERS

> A Poster Session will also be an integral part of the Forum.
> Authors are invited to submit non commercial posters on state-of-the-art technologies and on the most innovative
projects in the energy and energy-related sectors. The Poster Session will be held in the Expo Area which will ensure
high visibility for the accepted submissions.
> Posters must be submitted in MS Word format, in English.
> Posters should follow the guidelines given to the authors by e-mail or downloaded from the Forum website.
> The Papers submitted for the poster session a self-contained one page Executive Summary outlining  the aims, scope,
core findings and conclusions of the paper.

IMPORTANT DEADLINES

CONTACTS FOR SUBMITTING OF PAPERS AND POSTERS

The Papers and Posters for the WEC Central & Eastern Europe Energy Forum FOREN 2020 shall be submitted by one 
of the following ways:
- by e-mail to the following address: papersforen@cnr-cme.ro

- on USB Flash Drive or directly to the WEC/RNC headquarters

PUBLISHING AND INDEXING

> The papers submitted will be evaluated and selected by the members of the WEC/RNC Scientific Council and by 
FOREN Technical Program Committee.
> The papers with a high degree of novelty and a great scientific value, will be selected for publication in EMERG -
Energy. Environment. Efficiency. Resources. Globalization, BDI indexed.
> The WEC/RNC Secretariat will retain the copyright to all accepted papers and will authorize suitable reproduction
upon request
> The main authors of accepted works will receive a 10% discount from the participation fee.

PRESENTER ATTENDANCE AT THE FORUM 
> At least one author of an accepted paper or poster must register for the Forum, pay the appropriate fee and attend
the Forum to present the paper or poster. One registration fee can cover up to 2 papers / posters only.

Paper and Poster Submission Starts:  
Paper and Poster Submission Closure: 
Selected Papers Notification:  
Registration for authors: 
Early Registration for participants: 
Presentation at the Forum: 

1 NOVEMBER 2019
              28 FEBRUARY 2020

       31 MARCH 2020
30 APRIL 2020
30 APRIL 2020

14-18 JUNE 2020

WEC CENTRAL & EASTERN EUROPE REGIONAL ENERGY FORUM SECRETARIAT – FOREN 2020

Romanian National Committee of the World Energy Council

Address: 1-3 Lacul Tei Blvd., Bucharest 2, 020371, Romania
Tel.: +40372 821 475; +40372 821 476; E-mail: foren2020@cnr-cme.ro;  

Website: www.cnr-cme.ro/foren2020
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PIAȚA SERVICIILOR FOREN 2020
Și Dvs. ați putea fi un partener la cel mai mare eveniment regional CME 

pentru Europa Centrală şi de Est!
NU RATAȚI OPORTUNITATEA DE A FI RECUNOSCUT CA LIDER ÎN

DOMENIUL DUMNEAVOASTRĂ!
Organizatorii vă stau la dispoziție pentru ca participarea firmei 

dumneavoastră să se bucure de tot succesul dorit!

SERVICII FOREN 2020

MASĂ ROTUNDĂ (cuprinde sală, mobilier, logistică, translație simultană, mediatizare) 2000 euro
STAND EXPOZIȚIONAL STANDARD (1 masă cu 4 scaune, mochetă, 1 spot luminos la 3 mp, 1 priză
electrică, 1 coș gunoi, inscripționarea numelui firmei pe pazie)

Conform
formular 

FILM TEHNIC cu durata max. 30 minute 300 euro

PUBLICITATE în Catalogul Oficial al Forumului (1 pagină A4, color) 400 euro
Apariția siglei pe toate materialele tipărite de promovare ale FOREN 2020 (programe, afișe, 
bannere, panouri etc.) în calitate de PARTENER      1600 euro 

Inserarea siglei în cadrul prezentărilor multimedia care vor rula în timpul tuturor sesiunilor 
forumului 400 euro

Inserarea siglei pe site-ul www.foren.ro cu link activ către site-ul companiei 300 euro
Amplasare roll-up de prezentare în incinta locației de desfășurare FOREN 2020, într-un loc cu 
vizibilitate maximă 100 euro

Insertie 1 material de prezentare 4 pag. max. A4 în mapa participantului FOREN 2020 
(Nr. mape: 700) 400 euro

Insertie 1 material promoțional* în mapa participantului FOREN 2020 (Nr. Mape: 700) –
flyer A4 / bloc notes 20 pag./ pix personalizat / business card / post-it personalizat etc. 400 euro

Masă de prezentare prospecte, cataloage etc. situată într-un loc cu vizibilitate maximă 700 euro
* toate materialele promoționale personalizate vor fi puse la dispoziție de către beneficiar
Factura fiscala va fi emisa in lei, la cursul BNR leu / euro din ziua facturarii.

NOTĂ:
Pentru obţinerea calităţii de Partener vă rugăm să completaţi formularele de înscriere. Acestea se pot
descărca de pe website-ul FOREN 2020.
Mai multe detalii legate de serviciile prezentate mai sus puteți găsi în formularele de inscriere sau la email
elena.pavel@cnr-cme.ro.

Pentru a fi la curent cu detaliile privind organizarea FOREN 2020
și piața serviciilor la zi,

vizitați permanent website-ul:
www.cnr-cme.ro/foren-2020

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactați
Secretariatul Executiv FOREN 2020:  

Tel: 0372.821.475/476
Website: www.cnr-cme.ro/foren-2020 Email : foren2020@cnr-cme.ro



FOREN 2020 Secretariat: 
Address: 1-3 Lacul Tei Blvd., 020371 Bucharest 2 

Phone: +40372 821 475; +40372 821 476; E-mail: foren2020@cnr-cme.ro; Website: www.foren.ro 
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CALL FOR SPONSORS FOREN 2020

DORIȚI SĂ VĂ ÎMBUNĂTĂȚIȚI IMAGINEA ȘI SĂ VĂ
ÎNTĂRIȚI POZIȚIA ÎN MEDIUL DE AFACERI ENERGETIC?

VĂ OFERIM ACEASTĂ OPORTUNITATE ÎN CADRUL CELUI MAI IMPORTANT 
EVENIMENT REGIONAL DIN ANUL 2020 ÎN DOMENIUL ENERGIE!

Avem placerea să vă invităm să deveniti sponsor al Forumului Energiei pentru Europa Centrala si de Est – FOREN 
2020, cu tema: „Energy Transition in South East Europe: Opportunities, Challenges, Perspectives” care va avea loc in 
perioada 14 – 18 iunie 2020 la Vox Maris Grand Resort din Costinești.

Menţionăm că, având în vedere importanţa şi prestigiul de care s-a bucurat pe plan internaţional, Consiliul 
Mondial al Energiei (CME) consideră FOREN ca fiind cel mai important eveniment regional din programul de 
lucru pentru Europa Centrală şi de Est al Consiliului Mondial al Energiei în anul 2020.

Forumul, patronat de Primul Ministru al României, este sprijinit de companii din domeniul energiei, petrolului, gazelor 
naturale și cărbunelui, de furnizori de echipamente și servicii energetice, precum și de instituții guvernamentale și non-
guvernamentale reprezentative din țară și din strainătate.

Aflat deja la cea de-a 15-a ediție, Forumul Energiei pentru Europa Centrala și de Est - FOREN a devenit unul dintre cele 
mai prestigioase evenimente din domeniul energiei. 

Forumul va cuprinde:
 5 secțiuni de comunicări științifice cu peste 200 de lucrări 
 10 evenimente importante, care cuprind:

Ziua Regională a Energiei
Policy Trilemma
5 Mese Rotunde la nivel de Forum
3 workshop-uri la nivel de Forum

15 Mese Rotunde la nivel de corporatie
O expoziție internațională cu peste 40 de standuri
Un program social foarte bogat și diversificat.

Evenimentul va reuni peste 700 de participanti, printre care autorități guvernamentale, manageri și persoane de decizie 
ale celor mai importante companii si organizații, cunoscuți și apreciați specialiști din domeniul energiei din țară și din 
strainătate. Prezența concentrată a tuturor acestora constituie un remarcabil și unic prilej de prezentare a celor mai noi 
produse și servicii în domeniul ale firmei dumneavoastră.

Vom fi deosebit de onorați dacă veți accepta calitatea de sponsor FOREN 2020, contribuind astfel în mod direct la 
succesul celui mai important eveniment regional din Europa Centrala și de Est care va avea loc in anul 2020.

Ca o recunoaștere pentru calitatea de sponsor al Forumului Energiei pentru Europa Centrala si de Est FOREN 2020,
organizatorii vă vor oferi o paletă largă de modalități pentru promovarea imaginii firmei. Pentru detalii suplimentare și 
pentru crearea unui pachet personalizat, adaptat pentru a corespunde strategiei dvs. de comunicare și nevoilor 
specifice de vizibilitate, vă rugam să contactați secretariatul executiv CNR-CME (email: foren2020@cnr-cme.ro
tel: 0372.821.475 / 0372.821.476).

Cu convingerea fermă că această colaborare între CNR-CME și societatea dumneavoastră va fi fructuoasă și în
interesul ambelor părți, vă mulțumim anticipat și vă rugăm să primțti expresia deosebitei noastre considerații.

Cu stimă,
Stefan GHEORGHE 
Director General Executiv
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 În dimineața zilei de 2 octom-
brie 2019, academicianul Vitalie 
POSTOLATI, marcantă personalitate 
științifi că din Republica Moldova, cel 
care a fondat Institutul de Energeti-
că al Academiei de Științe a Moldo-
vei (AȘM), a părăsit, pe neaștepta-
te, această lume. 

Deși atinsese, în 19 iulie a.c., 
pragul vârstei de 82 ani, academici-
anul Vitalie POSTOLATI avea încă în 
derulare multe planuri de 
realizat, precum proiecte 
de cercetare, planuri or-
ganizatorice, convenții de 
colaborare științifi că cu in-
stituții de profi l energetic 
din Moldova și din străină-
tate, participarea la și or-
ganizarea unor Conferințe 
Internaționale, programe 
de îndrumare a doctoran-
zilor și multe altele.

Născut în satul Țeki-
novca, raionul Iampol, din 
RSS Ucraineană, începând 
cu anul 1961 a lucrat la 
Moldenergo din RSS Mol-
dovenească, ca șef al rețe-
lelor de distribuție raionale, 
șef al Laboratorului electric, 
șef de tură în Secția Elec-
trică a Centralei Electrice 
Raionale de Stat, până în 1965.

În anul 1968 și-a susținut teza 
de doctorat în științe tehnice, in-
trând apoi în munca de cercetare 
științifi că, activând ca cercetător 
științifi c în cadrul Secției de Energe-
tică-Cibernetică, fondând Laborato-
rul de Linii Electrice dirijate în care 
s-a dezvoltat și se dezvoltă și în
prezent cercetări în domeniul linii-
lor compacte cu autocompensare cu
capacitate sporită de transmisie, ac-
tivitate în care a devenit lider auto-
ritar, atât în Republica Moldova, cât
și cu recunoaștere internațională.

În întreaga sa activitate științifi -
că, academicianul Vitalie POSTOLATI 
a înregistrat performanțe strălucite 
pe parcursul a peste 50 ani de ac-
tivitate profesională în energetică, 
realizându-se ca savant, manager și 
conducător a tezelor de doctorat și 
consultant științifi c.

Rezultatele cercetărilor științifi -
ce efectuate de domnia sa personal 
și de colectivele pe care le-a coor-
donat sunt confi rmate de cele 28 de 
brevete de invenție și 21 patente 
obținute în alte țări, precum SUA, 
Anglia, Japonia, Canada, Germania, 
Franța, Suedia ș.a. Conceptul și so-
luțiile tehnice propuse pentru reali-
zarea noilor tipuri de linii electrice 
cu capacitatea de transmisie spo-

rită – denumite Linii Electrice Di-
rijate cu Autocompensare (LEDA), 
asigură îmbunătățirea regimurilor 
de funcționare a sistemului elec-
troenergetic, micșorarea suprafe-
țelor de înstrăinare a terenului la 
construirea liniilor electrice, dimi-
nuarea impactului negativ asupra 
mediului și totalmente sunt compa-
tibile ca componente ale sistemelor 
de transport al energiei electrice, 
care astăzi se dezvoltă foarte rapid 
în lume (smart grid). 

Marele dispărut Vitalie POSTO-
LATI a fost coautorul documente-
lor de politici energetice adoptate 
de organele de decizie ale țării, cu 
caracter strategic precum: Stra-
tegia energetică a Republicii Mol-
dova până în anul 2010, Strategia 
energetică a Republicii Moldova 
până în anul 2020, Strategia ener-
getică a Republicii Moldova până 

în 2030, Legea energiei regene-
rabile (nr. 160/2007), Schema de 
generare distribuită (1995 – 1998, 
2010 – 2012) în baza noilor tehno-
logii de generare combinată – in-
stalații cu turbine cu gaze și abur 
(argumentarea amplasării mini 
CET-urilor în 42 de localități ale 
țării, cu puterea electrică instalată 
de cca. 1000 MW și puterea termi-
că instalată de cca. 1300 Gcal/h), 
Elaborarea balanței energetice a 
Republicii Moldova pentru perioa-
da 2013 – 2018. Implementarea 
generării distribuite permite ridi-
carea randamentului de utilizarea 
a combustibilului primar (gazelor 
naturale) cu 20% – 25% în com-
parație cu tehnologiile separate 
de producere a energiei electrice 
și termice. 

În neobosita sa muncă profe-
sională și științifi că academicia-
nul Vitalie POSTOLATI a colaborat 
strâns, pe o durată de mulți ani, cu 
CNR – CME, participând din 1992 
cu lucrări originale și în dezbateri 
de fond la Conferințele Naționale 
Energetice cu participare internați-
onală (devenite, în timp, FOREN), 
organizate constant/bianual, la 
Neptun și la  Costinești. Membrii 
CNR – CME l-au considerat prieten 

adevărat și colaborator apropiat de 
incontestabilă valoare.

Trecerea în eternitate a acade-
micianului Vitalie POSTOLATI, valo-
ros om de știință și ilustru pedagog 
pentru peste cincizeci de generații 
de specialiști în energetică, înseam-
nă și pentru activiștii CNR – CME o 
grea pierdere.

Conducerea CNR – CME și Se-
cretariatul Executiv al Asociației 
transmit, și pe această cale, fami-
liei, conducerii AȘM, Institutului de 
Energetică al AȘM și colectivelor 
de muncă în care a activat acade-
micianul Vitalie POSTOLATI până la 
plecarea sa în alte lumi încă necu-
noscute nouă, sincere condolean-
țe și asigurarea întregului respect, 
pentru totdeauna, față de memoria 
marelui dispărut.

Dumnezeu să-l mențină perma-
nent în paza Sa! 

IN IN MEMORIAMMEMORIAM

ACADEMICIAN VITALIE POSTOLATI (1937 – 2019)   
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