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Editorial
ENERGETICA ROMÂNEASCĂ DUPĂ 30 DE ANI
DE DEMOCRAȚIE
Dr. ing. Gheorghe Indre, consilier al CNR – CME
Un modul de timp de 30 de ani
reprezintă o perioadă nesemnificativă, ca durată în istoria multimilenară a omenirii sau chiar în istoria
multiseculară a unui continent, a
unui popor, a unei națiuni, dar din
punctul de vedere al conținutului,
al faptelor, întâmplărilor semnificative, transformărilor surprinzătoare
și neașteptate, depinde foarte mult
când este plasat în timp acest modul de 30 de ani, în zorii civilizației,
în perioada ei antică sau medievală,
în epoca modernă sau în contemporaneitatea clocotitoare și explozivă
pe care noi o trăim. De exemplu,
30 de ani în centrul Europei în prima jumătate a secolului al XVII-lea
reprezintă Războiul de 30 de ani ce
a dus la schimbări semnificative în
cultura, gândirea și civilizația europeană și mai ales în configurația
geopolitică a vremii, având drept
consecință redesenarea granițelor și
a teritoriilor ocupate de Sfântul Imperiu Romano-German, pregătind
terenul pentru explozia și dezvoltarea statelor-națiuni în secolul al
XIX-lea, după războaiele napoleoniene și revoluțiile care au avut loc,
pe când 30 de ani care au zguduit fizica. Istoria teoriei cuantice, o carte
de succes scrisă de marele fizician
George Gamow în 1966, arată progresele uluitoare și revoluționare ale
cunoașterii omenești, înregistrate în
30 de ani în domeniul fizicii în prima
parte a secolului al XX-lea. Ritmul
progreselor omenirii în cunoaștere
s-a accelerat permanent pe măsură
ce minți strălucite, din toate domeniile de studiu și cercetare a lumii,
au iluminat și descifrat mistere și
teritorii de explorare mentală tot
mai diverse, mai complicate considerate incredibile prin îndrăzneala și
noutatea soluțiilor și modelelor propuse, cum a fost revoluția din matematică produsă de geniul creator
al marelui Georg Cantor, părintele
teoriei mulțimilor, contestat și neacceptat de marii savanți ai vremii.
Din punctul de vedere al editorialului nostru, perioada care mă interesează este cuprinsă între 1989

și 2019, se referă la istoria contemporană a României și include și
scurta mea trecere activă pe acest
pământ. Ea însă a fost precedată de
o altă perioadă de 30 de ani cuprinsă între anii 1959 și 1989 pe care
am trăit-o, de asemenea, foarte intens poate din anumite puncte de
vedere, mai intens și mai productiv
pentru propria mea existență decât
cea menționată la începutul acestui
paragraf. Pentru a desluși corect înțelesurile personale ale transformărilor sectorului energiei din ultimii
30 de ani, cu care așa cum am precizat existența mea s-a intersectat
zi de zi, voi explora comparativ cele
două perioade trăite.
În anul 1958, la 28
iulie s-a înregistrat un
eveniment fast pentru
istoria contemporană a
României. Armata sovietică a părăsit teritoriul țării noastre cu toți
cei 35.000 de membri
ai ei, civili și militari,
decorați pentru contribuția adusă la eliberarea țării de sub jugul
fascist, și cu toate tancurile și celelalte categorii de armament pe care le deținea în România. În aceste condiții
România devenea atunci singura
țară din Tratatul de la Varșovia fără
trupe de ocupație pe teritoriul ei, cu
alte cuvinte, o țară liberă și independentă, o națiune suverană, care și-a
putut permite să-și croiască singură
destinul și să își planifice dezvoltarea economică și socială în acord cu
interesele de progres și prosperitate
ale poporului român. În acea perioadă de 30 de ani, țara întreagă a
devenit un imens șantier, s-au construit întreprinderi și ulterior mari
platforme industriale, s-au construit
orașe întregi, mari sisteme de irigații pentru agricultură, școli, spitale,
instituții de învățământ superior,
drumuri, căi ferate, etc. Și pentru ca
toate acestea să poată funcționa și
să se poată dezvolta, s-a construit
Sistemul Energetic Național, format

din centrale termo și hidroelectrice
de mare putere, rețele electrice de
foarte înaltă, înaltă, medie și joasă tensiune, care erau susținute de
mine de cărbune cu exploatare de
adâncime și de suprafață, instalații
de explorare și exploatare a resurselor de petrol și gaze naturale, toate
realizate proporțional și corelate pe
bază de planuri cincinale de dezvoltare economică și socială. A fost un
efort colectiv uriaș, care a necesitat
sacrificii și multă angajare de competență, școlarizare de specialiști în
toate domeniile și pe toate nivele
de pregătire, muncitori, maiștri, ingineri, profesori medici, juriști etc.
În 1960 la începutul
acestei perioade de
creștere
economică și de dezvoltare
socială, am intrat în
școala generală de
8 ani, după absolvirea căreia destinul
meu uman s-a împletit cu evoluția industriei energetice,
am urmat cursurile
Liceului
Industrial
Energetic de la Cluj
și mai apoi cursurile
Facultății de Energetică din cadrul
Institutului Politehnic din București,
iar după absolvire am lucrat numai în domeniul energetic până la
pensionare, astfel încât, în 1989,
aveam 10 ani de experiență ca inginer electroenergetic în activitatea
de distribuție a energiei electrice în
cea mai mare și mai dezvoltată rețea de distribuție din țară, rețeaua
care alimenta municipiul București.
În linii mari acesta a fost conținutul
primului modul de 30 de ani din viața sectorului energetic pe care i-am
trăit. Poate cel mai folosit cuvânt legat de viața personală din această
perioadă a fost cel de șantier. Tata
lucra pe șantier și din munca lui și-a
întreținut numeroasa familie, în toate
orașele existau șantiere de construcții
de locuințe, civile sau de construcții
industriale, în anii de liceu și în anii
de facultate am făcut vizite și excursii
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de studii pe marile șantiere din do- comportamentul oamenilor, toate
meniul energetic, cum ar fi șantierul sistemele de valori, ierarhiile în plan
de construcție al hidrocentralei Tar- economic și mai ales social, socinița, șantierele de construcții montaj etatea s-a împărțit în elite și vulg,
pentru linii electrice. După absolvirea au apărut marile averi și, de cele
facultății, deși lucram într-o întreprin- mai multe ori asociate lor, aroganța
dere de distribuție pe partea de ex- și disprețul proaspeților îmbogățiți
ploatare, colaboram cu șantierele de față de omul de rând.
În limbajul lucrătorilor din sector
construcții montaj pentru stațiile în
timp ce rețele electrice se dezvoltau, a început să fie tot mai puțin folosit
cuvântul șantier, constructor și inse modernizau și înnoiau continuu.
Cea de-a doua perioadă de 30 de vestiție. Zeci de proiecte de centrale
ani, 1989 – 2019, a fost perioada de- hidroelectrice și termoelectrice aflamocratizării sistemului social politic, te în diferite stadii de execuție au
perioada posibilităților de alegere a fost întrerupte și multe abandonate
drumului propriu, iar din punctul de total. Nici în domeniul rețelelor elecvedere al sectorului energetic a fost trice lucrurile nu au stat mai bine, cu
perioada reformării continue, a mul- deosebirea că numărul marilor protor transformări cu caracter pozitiv, iecte era mai mic. Restructurarea
dar și a multor transformări dureroa- industriei și a agriculturii au condus
la scăderea drastică a consumului
se pentru mulți lucrători din sector.
Din punctul de vedere al propri- de energie, multe instalații de proei experiențe singura
despre care pot vorbi
Unitățile 1 ș 2 de la CNE Cernavodă
fără riscul de face greșeli foarte mari și fără
necesitatea recurgerii la un uriaș efort
de documentare, așa
cum este gândit acest
editorial, începând cu
1991 am lucrat preponderent în activități
cu caracter de management, am fost
implicat în amplul și
complicatul proces de restructurare ducere, în mod deosebit centralele
a industriei energiei electrice, nevoi- electrice de termoficare, dependentă să se adapteze noilor condiții soci- te de consumul de abur industrial și
ale și economice, noilor provocări cu apă caldă pentru nevoile industrie,
care întreaga societate și economie s-au confruntat și se confruntă și azi
românească se confrunta pentru a cu mari probleme de funcționare din
putea plăti prețul libertății dobândite cauza lipsei de consum în mod deodupă sângeroasele evenimente din sebit în perioadele de vară.
În prima perioadă din acest modecembrie 1989. Această perioadă
de 30 de ani se poate segmenta din dul, deși începuse o tranziție, de alpunct de vedere al evoluției secto- tfel neterminată nici azi, spre ecorului energetic în două mari etape: nomia de piață, statul avea încă un
prima etapă este cuprinsă între 1990 important rol în economie și încă mai
și 2006 (16 ani) până la 1 ianuarie putea controla dezvoltările din sec2007, când România a fost admisă în torul energetic. Această situație a
UE ca membru cu drepturi depline, și permis, de exemplu, finalizarea Unia doua etapă cuprinsă între 2007 și tății nr. 1 din CNE Cernavodă pusă
2019 (14 ani), a cărei desfășurare o în funcțiune în 1996 și a Unității nr.
trăim în prezent.
2, din aceeași centrală, finalizată și
După 1989 a început un nesfâr- pusă în funcțiune în 2007, ambele
șit proces de tranziție spre modelul fiind realizate cu o schemă de ganou de economie de piață și întrea- rantare a împrumuturilor de către
ga activitate economică și-a modifi- Ministerul de Finanțe, neexistând pe
cat conținutul și desfășurarea. S-a atunci interdicția ajutorului de stat.
schimbat treptat, treptat totul, lim- Sunt cele mai mari investiții realizate
bajul folosit, legile, reglementările, în sector în ultimii 30 de ani și ale că-
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ror performanțe de exploatare sunt
foarte bune. În a doua perioadă după
2007 în sectorul de producție, favorizate de legislația privind promovarea valorificării resurselor energetice
regenerabile, grație modificărilor legislative au început ample programe
și proiecte de investiții private în domeniul centralelor electrice eoliene
și centralelor electrice fotovoltaice
susținute de schema de subvenționare prin certificate verzi tranzacționate pe o piață a certificatelor verzi
permise și încurajate și de legislația
UE. Asociate acestor proiecte s-au
promovat și proiecte de investiții în
rețelele electrice de transport și distribuție. Impactul acestor scheme
asupra marilor consumatori industriali și măsurile luate au redus ritmul
acestor categorii de investiții.
După alegerile din 1996, situația
politică s-a schimbat radical, procesele de restructurare și reformă s-au
adâncit și s-au accelerat, a început
marea privatizare, s-a creat cadrul
legislativ și instituțional care a permis privatizarea marilor întreprinderi
industriale, bazat pe teza că statul
este cel mai rău proprietar, care din
păcate s-a dovedit nu întotdeauna
fructuoasă. Au dispărut, după privatizare, aproape toate marile platforme industriale, în București și în alte
mari orașe, pe terenurile ocupate de
acestea s-au construit ansambluri rezidențiale, investiții fără mare bătaie
de cap pentru investitori și foarte profitabile, unele din terenurile ocupate
de anumite întreprinderi bucureștene
au fost cumpărate de foști directori
care și-au construit vile și case cum
nu visaseră niciodată. De regulă,
după privatizare, întreprinderile nu
au mai fost menținute, ba mai mult,
au fost demolate, rase cu buldozerul pentru a elibera terenurile pentru
proiectele menționate anterior.
Dar după 2007 cel mai dezarmant fenomen a fost migrația populației active, România a devenit o
țară abandonată de mulți din proprii
ei locuitori, mânați de dispariția locurilor de muncă și atrași de marile
diferențe de salarizare.
Toate aceste transformări radicale au afectat și sectorul energetic
supus unor continue procese de restructurare și reformă. În procesul de
pregătire a aderării la UE și al negocierii capitolului XIV energie, au fost
demarate procesele de privatizare în
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domeniul energetic. Au fost privatizate la început companii de distribuție a
energiei electrice, a gazelor naturale,
Societatea Națională Petrom, au fost
listate la bursă CNTEE Transelectrica, SC Electrica. Ca urmare a cestor
transformări s-a introdus metodele
de guvernanță corporativă specifice
economiei de piață, evident toate fiind posibile datorită evoluției cadrului
legislativ și instituțional și dezvoltării
sistemului de reglementări necesare
pentru înființarea și dezvoltarea piețelor de energie electrică și gaze naturale în acord cu dezvoltările din UE
pentru crearea pieței unice de energie la nivelul Uniunii Europene.
Azi, piața de electricitate din
România este interconectată la nivelul pieței pentru ziua următoare
și la nivelul pieței intrazilnice, piața de echilibrare este funcțională,
iar Transelectrica implementează
reglementările UE prin care s-au
aprobat codurile de rețea și codurile
de piață elaborate de ENTSO-E sub
coordonarea ACER.
Toate aceste aspecte și multe altele reprezintă reale progrese în evoluția sectorului energetic din România în acord cu dezvoltările din UE,
dar există numeroase particularități
care ar trebui inventariate și analizate, care din păcate nu pot fi făcute
în spațiul limitat al acestui editorial.
Ceea ce este important în opinia
noastră este impactul acestor transformări asupra forței de muncă din
sector și perspectivelor ei de dezvoltare. În februarie 2010, publicam un
articol de analiză și reflecție în revista
Patrona-E, intitulat Rezultatele reformei. După 20 de ani, în care cu tristețe și o anumită îngrijorare, firești pentru că pe atunci eram activ, scriam:
„Inițial recrutarea, selectarea și
angajarea personalului de conducere cu rol decizional semnificativ în
companiile și instituțiile nou create
s-au făcut prin concurs, chiar dacă
foarte adesea concursul era formal,
treptat însă regulile s-au modificat
și posturile se ocupă prin numiri
care nu mai au nevoie nici măcar de
acoperirea formală a unui exercițiu
de organizare a concursului.
În confuzia de evaluări a contribuțiilor la obținerea rezultatelor economice despre care am vorbit anterior,
și considerând multele obligații și constrângeri pe care le au cei ce trebuie
să ia aceste decizii s-a ajuns la situația

paradoxală în care experiența, pregătirea profesională, și în cele din urmă
competența reală să conteze tot mai
puțin și uneori să nici nu intre între
criteriile de selecție, sub acoperirea
formală dată de principiul managerial
conform căruia cei ce conduc trebuie
să folosească «privirea din elicopter»
imaginea de ansamblu detaliile rămânând întotdeauna în seama unor lucrători care trebuie să–și facă treaba
corect și despre care se presupune
acest lucru. Dacă nu competența și
experiența sunt criteriile majore de
selecție atunci totuși care sunt acestea ? Practica o demonstrează că sunt
fidelitatea și loialitatea față de cel care
a făcut numirea, capacitatea de a nu
crea probleme și de a nu lua decizii incomode și neproductive în raport
cu tot felul de priorități dintre care
multe netransparente și uneori de
neînțeles.
Riscurile derivate din acest
climat sunt, pe de
o parte un mecanism de decizie
alterat, și afectat
uneori de alte interese și influențe
altele decât cele rezultate din necesitățile și prioritățile industriei energetice, pe de altă parte inhibarea
preocupărilor de autoperfecționare a
personalului, în absența posibilității
de a pune în aplicare celebra deviză napoleoniană conform căreia «În
ranița fiecărui soldat se află bastonul
de mareșal!», scăderea atractivității
companiilor din sector, tendința celor tineri de migra spre mediul privat
după ce s-au format ca specialiști, au
confirmat valoarea lor profesională
și cunosc problemele tehnice și/sau
de organizare și funcționare a pieței.
În ultimul articol despre reformă din seria de 10 din perioada
’99 – 2000 publicate în Impuls
am încercat să identific așteptările principalelor părți ale societății interesate sau afectate de
schimbările din sectorul energiei,
de la reforma în acest sector. Încă
sistemul politic pe atunci nu era
atât de perfecționat ca cel de azi
și mai avea o brumă de respect
pentru fondul lucrurilor și deși tentația superficialității era foarte mare,
aceasta nu producea erodări atât de

vizibile ale credibilității instituțiilor și
structurilor create prin reformă. Iată
de ce atunci în seria de așteptări
enumerate nu am menționat și pe
cele ale partidelor politice. Azi acest
lucru este observabil ușor , partidele
așteaptă posturi pentru clienții lor,
fie membri de partid fie susținători
ai campaniilor electorale, posturi în
general foarte bine plătite și dacă
vin la putere și numărul acestora nu
este suficient prin restructurare înființează atâtea câte trebuie. În anumite cazuri nici această măsură nu este
suficientă și atunci fac tot felul de mașinațiuni și presiuni pentru a da la o
parte experți angajați pe competență
și neînrolați politic pentru a-și satisface nevoile de numiri. Acest registru de
rezultate ale reformei este poate
cel mai dăunător
pe termen lung în
măsura în care va
deveni o practică
încetățenită, care
va face ca după
fiecare schimbare
la putere toți oamenii acestei țări
care își închipuie
că pot trăi pe picioarele lor, bazați pe strădania de a
fi serioși și pe eforturile de a se menține competenți într-un domeniu, fără
a se implica din punct de vedere politic, cu alte cuvinte fără a fi putut să
fie convinși de unul dintre partide că
merită să activeze pentru el, trebuie
să fie pregătiți pentru a plăti această
atitudine demnă cu prețul alunecării
pe scara promovării profesionale.
Ca și în precedentul articol, optimist gândind, ne exprimăm speranța
că aceste stări de fapt sunt trecătoare și că aspectele critice sesizate vor
fi considerate corespunzător în evoluțiile viitoare ale reformei, ale cărei
rezultate le vom comenta și în numerele viitoare și a cărei dezvoltare
este departe de a se fi încheiat.“
Fără a intra în detalii – din
lipsă de spațiu – și promițând că
vom încerca să continuăm aceste
reflecții, dacă spațiul Mesagerului
energetic ne va îngădui, nu putem
decât să constatăm că situația nu
numai că nu s-a îmbunătățit, ci,
dimpotrivă, s-a înrăutățit incredibil, dar, ca și acum zece ani, credem că speranța de mai bine trebuie să moară ultima. 
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Politici energetice
DIRECTIVA PERFORMANȚEI ENERGETICE
A CLĂDIRILOR (2018/844/EU)*
Directiva Performanței Energetice a Clădirilor (EPBD) reprezintă,
împreună cu Directiva Eficienței
Energetice, principalele instrumente
de promovare a performanței energetice a clădirilor și încurajarea renovării clădirilor în cadrul UE.
Directiva EPBD (2010/31/EU)
care a fost impusă începând cu 2010,
ajută cetățenii să facă alegeri informate în timp ce economisesc energie
și bani. Implementarea directivei a
condus la o schimbare pozitivă în direcția performanței energetice a clădirilor; ca și consecință a introducerii
directivei eficienței energetice în ca-

construcțiilor are un potențial vast de
a contribui la o economie cu conținut
neutru de carbon și competitivă.
Țările membre Uniunii Europene au timp la dispoziție până pe 10
Martie 2020 să includă noile dispoziții revizuite în legislația națională.
Directiva EPBD revizuită acoperă o gamă largă de politici și măsuri
de sprijin care își propun să ajute
guvernele naționale ale UE să sporească performanța energetică a
clădirilor și să îmbunătățească stocul de clădiri existent atât dintr-o
perspectivă pe termen scurt, cât și
pe termen lung. De exemplu, luând

drul legislației construcțiilor, clădirile
din ziua de azi consumă jumate din
consumul tipic al clădirilor în 1980.
Directiva
EPBD
revizuită
(2018/844/EU), conform căreia este
modificată componența documentului din 2010 și introduce noi elemente, reprezintă o măsură importantă
a implementării priorităților Comisiei Juncker de a construi „o Uniune
Energetică de încredere și o politică
modernă privind schimbările climatice”. Comisia a lansat o consultare
publică în 2015 pentru a ajuta la
fundamentarea directivei revizuite,
incluzând, de exemplu, obiective
pentru accelerarea renovării eficiente
din punctul de vedere al costurilor a
clădirilor existente, având ca obiectiv
un stoc de clădiri decarbonizate până
în 2050 și mobilizarea investițiilor în
domeniu. Directiva a fost adoptată
la data de 9 iulie 2018 și a constituit un prim pas important și concret
din cadrul pachetului „Energie curată
pentru toți europenii” și a transmis
un semnal politic puternic asupra angajamentului UE pentru tranziția către o energie curată, întrucât sectorul

împreună ambele directive:
● Țările UE vor fi nevoite să stabilească strategii pe termen lung
mai solide, cu scopul de a decarboniza stocul național de clădiri până
în 2050, având repere indicative
pentru 2030, 2040 și 2050, indicatori de măsurare progresivă și componente financiare durabile. Strategia trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor eficienței energetice, trasate conform NECP – Planul
Național pentru Energie și Climat;
● Va fi introdusă o metodă europeană comună pentru evaluarea gradului Echipării inteligente a clădirilor,
opțională pentru țările europene;
● Tehnologiile inteligente vor fi în
continuare promovate, de exemplu,
prin cerințe privind instalarea sistemelor de automatizare și control a clădirilor și prin dispozitive care reglează
temperatura la nivelul camerei;
● Mobilitatea electrică va fi susținută prin introducerea unor cerințe minime pentru parcările clădirilor
care depășesc o anumită arie și alte
decizii privind infrastructura clădirilor de mici dimensiuni;

● Țările UE vor trebui să își exprime cerințele naționale de performanță
energetică în moduri care să permită
comparații transnaționale. Acestea vor
trebui revizuite odată la fiecare cinci
ani și, dacă este necesar, actualizate;
● Vor fi promovate sănătatea și
bunăstarea clădirilor rezidențiale,
de exemplu printr-o examinare a
calității aerului și ventilației;
● Toate clădirile noi trebuie să fie
clădiri cu consum aproape zero de
energie (NZEB - Nearly zero-energy
buildings, performanță energetică
foarte mare) începând cu 31 decembrie 2020 (începând cu 31 decembrie 2018, toate clădirile publice noi
trebuie să fie deja NZEB);
● Trebuie emise certificate pentru
performanța energetică a sistemelor
de aer condiționat și încălzire în momentul în care o clădire este vândută
sau închiriată;
● Țările UE trebuie să stabilească
cerințe de performanță energetică minime din punct de vedere al costurilor
pentru clădirile noi, pentru renovarea
majoră a clădirilor existente și pentru
înlocuirea sau modernizarea elementelor de construcție (sisteme de încălzire și răcire, acoperișuri, pereți etc.);
● Țările UE trebuie să întocmească liste de măsuri financiare
naționale pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor.
Pe lângă aceste cerințe, în conformitate cu Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE), țările UE
trebuie să facă renovări eficiente din
punct de vedere energetic la cel puțin 3% din suprafața totală a clădirilor
deținute și ocupate de administrația
centrală, iar guvernele naționale sunt
sfătuite să achiziționeze doar clădiri
cu eficiență energetică ridicată.
Pentru a ajuta țările UE să implementeze corect modificările aduse
EPBD și să atingă obiective de eficiență
energetică, Comisia Europeană a instituit inițiative de sprijin practic denumite standarde de Performanță Energetică a Clădirilor (standarde PEB), care
vor fi gestionate de Comitetul European pentru Standardizare (CES). În
plus, Comisia a publicat o serie de recomandări cu privire la renovarea clădirilor și la aspectele de modernizare a
clădirilor din noile reguli. 

*) Preluare de la Comisia Europeană (www.ec.europa.eu)
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GNL ÎN EUROPA: ENERGIE, PERTURBARE*
● De la exploatarea petrolului de șist și a gazelor din SUA în
2007, gazul natural lichefiat (GNL)
a apărut ca o marfă comercializată
la nivel mondial pe scena globală,
cu repercusiuni pentru Europa. Regiunea, care este o piață majoră a
gazelor naturale și principalii furnizori ai acesteia – Norvegia și Rusia
– s-au confruntat cu schimbări substanțiale în energie de atunci.
● GNL
amenință
dominanța
principalilor furnizori de energie din
Europa, iar răspunsul a fost reformarea politicilor de prețuri ale furnizorilor de gaze (Equinor pentru
Norvegia, Gazprom pentru Rusia),
reducând, prin urmare, prețurile la
gazele europene.
● Reformele au avut un mare
succes, ambii furnizori păstrând
cota de piață. Acest lucru se datorează reformelor interne, dar și datorită faptului că infrastructura conductelor este mai ieftină decât cea
pentru transportul de GNL.
● Cu toate acestea, GNL reprezintă încă un risc pentru furnizorii
de conducte europene, deoarece
este mai puțin dependent de locație
și are un acces mai mare la piețele
extra-europene. Acest factor conduce la diversificarea infrastructurii
de gaze din Rusia și Norvegia către
GNL și alte conducte.
Din 2007, petrolul de șist și gazele din SUA au perturbat piețele
globale de energie și au transformat gazul natural dintr-o comoditate restrânsă într-o sursă majoră de
energie mondială. Conform Administrației Informaționale a Energiei
(agenție a SUA), producția americană de gaze naturale a crescut cu
peste 50% din 2006 până în 2018,
iar țara a trecut de la a fi un importator net de gaze naturale în cea
mai mare parte a istoriei sale, la un
exportator net în 2017. Acest lucru
a accelerat comerțul global cu GNL,
volumul exporturilor globale de GNL
crescând până la 90% începând cu
2007, până la 431 miliarde de metri în 2018, conform BP, unul dintre
producătorii de petrol. Acest procent reprezintă mai mult de 45%
din comerțul global cu gaze.

Deși piețele asiatice reprezintă litică ca furnizori de energie primară
cea mai mare parte (aproximativ din Europa. În consecință, apariția
75%) din acest comerț, piața ener- șistului american a declanșat o etagetică europeană a fost afectată și pă de reformă în cadrul principalilor
de aceste schimbări structurale ale exportatori de gaze din țări: Equinor
energiei globale. Prețurile la gazele (denumit apoi Statoil) în Norvegia, și
europene au scăzut pe măsură ce Gazprom în Rusia.
În mod tradițional, contractele pe
piețele europene și cele americane de gaze s-au integrat (în ciuda termen lung de gaze utilizate pentru
constrângerilor privind capacitatea a mandata prețurile petrolului, sunt
de export a GNL din 2017 – '18), acceptate ca măsură de preț staniar principalii furnizori de gaze din dardizată la nivel global pentru comregiune au implementat reforme în bustibili. Acest lucru s-a schimbat
industrie. Capacitatea Europei de ca urmare a boom-ului american al
a importa GNL a crescut cu 148% șisturilor din SUA. Equinor a trecut la
în perioada 2006 – 2016, potrivit un sistem de stabilire a prețurilor „pe
Agenției
Internaționale a Energiei
Nava pentru transportul GNL aparținând
(AIE) – un orgacompaniei norvegiene Equinor
nism interguvernamental – iar Europa
are acum capacitate suficientă pentru
a acoperi mai mult
de jumătate din cererea sa anuală de
gaze. Acest proces
le-a adus beneficii consumatorilor
europeni de gaze
naturale din economiile de bază ale loc“ a gazului (care utilizează prețul
regiunii: Germania, Franța, Regatul curent al gazelor de pe piețele globaUnit și Italia. Cu toate acestea, în- le) începând cu 2010, pe măsură ce
rădăcinarea GNL amenință pozițiile prețurile petrolului au crescut și prepe piață a furnizorilor tradiționali țurile gazelor naturale au rămas fixe.
de gaz natural din Europa: Rusia și Gazprom a implementat, de asemenea, reforme, reducând prețul gazeNorvegia.
lor în comparație cu prețul petrolului
Creșterea GNL a declanșat
și, de asemenea, a inclus o anumită
reforma pe piața conductelor indexare a prețurilor „pe loc“. În ocde gaz și scăderea prețului
tombrie 2018, Alexander Medvedev,
gazului
vicepreședintele Gazprom, a declaAtunci când SUA au apărut ca ex- rat că ponderea indexării prețurilor
portator de energie după 2007, scă- pe loc în contractele de export ale
zând, prin urmare, prețurile globale Gazprom a ajuns la 35% în acel an,
ale gazului natural și stimulând o ab- comparativ cu 20% pentru indexasorbție mai largă a GNL ca o modali- rea prețurilor petrolului.
tate de comerț a gazelor naturale, a
Efectul acestor politici și al intedeterminat schimbări pentru furnizo- grării constante a pieței gazelor naturii de energie tradiționali din Europa, rale la nivel mondial (prin apropierea
Norvegia și Rusia, care sunt depen- prețurilor gazelor dintre SUA și Eurodenți de conductele de gaz. Aceste pa) a fost reducerea prețului gazelor
două țări au furnizat majoritatea ga- în Europa. Prețurile la nivel european
zelor europene, cu 21,6%, respectiv ale gazelor au scăzut de la o medie
31,2% în 2007. O absorbție mai lar- de aproximativ 11 USD/mmBtu (migă de GNL în Europa amenință baza lioane de unități termice Britanice)
acestora de export și poziția geopo- în 2011 – '14, la 6,2 USD/mmBtu în

*) Preluare din The Economist Intelligence Unit (www.eiu.com)
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2015 – '18. Această scădere a fost
corelată cu prețurile gazelor naturale norvegiene și ruse (măsurate de
prețurile germane de import, care
reflectă condițiile contractuale în
schimbare), unde prețurile au scăzut cu 41% și, respectiv, cu 32% în
aceeași perioadă. Impactul integrării și al reformei interne a generat
o reducere puternică a prețurilor la
gazele europene.
Reformele interne au fost
primite cu succes din partea
furnizorilor
În ciuda creșterii concurenței
pentru piețele europene de gaz, pachetul de reforme implementat de
Equinor și Gazprom a fost întâmpinat cu un succes larg. Potrivit BP,
Rusia a furnizat aproximativ 35,5%
din importurile de gaze europene în
2018 – o creștere a cotei lor de piață
față de 2007. La fel se întâmplă și în
Norvegia, care a înregistrat creșterea
exporturilor de gaze la 23,7%. Cauza
acestui succes a fost concentrarea pe
reducerea prețurilor pentru a exclude
GNL ca sursă a importurilor de energie. Acest lucru a fost realizat prin
reducerea prețurilor contractuale ale
gazelor, dar și prin scăderea puterii
monedelor ambilor furnizori majori,
reducerea exporturilor de energie și
îmbunătățirea competitivității. Rubla

rusească s-a depreciat cu aproximativ 40% între 2007 și 2018, iar corona norvegiană cu 16%.
Cu toate acestea, infrastructura
conductelor a jucat de asemenea un
rol. Estimările de la Universitatea
Columbia plasează costurile conductelor de gaze rusești pe termen
lung cu aproximativ 30% sub cele
ale importurilor de GNL din SUA, deoarece procesul de lichefiere a GNL
(transformarea gazului natural în
GNL), iar transportul rămâne scump
în comparație cu cel rusesc. Acești
factori oferă furnizorilor de conducte un avantaj pe piețele competitive
ale gazelor europene.
Problemele infrastructurii
conductelor persistă,
determinând diversificarea
ofertei
Pe măsură ce declinul cererii de
gaze naturale în Europa continuă și
concurența pentru GNL se intensifică, infrastructura de conducte, care
a fost odată un activ important, a
devenit mai mult o responsabilitate,
deoarece atrage producătorii europeni de gaz pe o piață în scădere.
Importurile europene de GNL din
SUA au crescut constant de la începutul anului 2019, potrivit Rystad
Energy, o companie de consultanță.
În perioada ianuarie-mai 2019, Eu-

ropa a importat aproximativ 3 milioane de tone de GNL din SUA, comparativ cu 1m pe întregul an 2018.
Mai mult, consumul european de
gaze naturale este în scădere, deoarece întreg continentul se preocupă
de decarbonarea aprovizionării cu
energie și creșterea eficienței energetice. Consumul de gaze în Europa
a scăzut de la 625,6 miliarde de metri quad în 2008 la 549 miliarde cu
metri în 2018. Ponderea Europei în
consumul global de gaze a scăzut,
de la puțin sub 21% în 2008 la 14%
în 2018, Asia înlocuind Europa ca
cea mai mare piață de gaz natural.
Norvegia și Rusia au fost forțate
să-și diversifice portofoliile de export de energie din cauza concurenței cu GNL din SUA și unei piațe în
scădere datorită infrastructurii conductelor. Norvegia și Rusia au dezvoltat în prezent instalații de GNL la
Hammerfest și, respectiv, la Yamal.
Gazprom investește, de asemenea,
în noi conducte atât în Europa, cât
și în Asia, în special Nordstream 2 și
Power of Siberia, pentru a-și păstra
cota de piață în Europa și a avea acces la piața chineză. Cu toate acestea, dezvoltarea acestor facilități va
intensifica concurența energetică de
GNL cu SUA și energia regenerabilă
europeană, cu implicații ale politicii
energetice și a geopoliticii regiunii. 

Infrastructură pentru GNL dezvoltată de firma spaniolă Enagás
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AR PUTEA O SOCIETATE A HIDROGENULUI
SĂ SCHIMBE PLANETA? DA — IATĂ DE CE*
La summitul G20 din Japonia,
de anul acesta, hidrogenul a „explodat“. Statele Unite ale Americii,
Uniunea Europeană și Japonia au
anunțat în luna iunie formarea unui
nou parteneriat legat de hidrogen
și celule cu combustibil, convenind
să colaboreze pentru a explora folosirea combustibililor ecologici care
promit cel mai mult.
În fapt, Japonia a adoptat deja o poziție proactivă.
La sfârșitul anului 2017, a
devenit prima țară care a
elaborat planuri pentru o
„societate a hidrogenului“.
Adică, o țară cu o producție de hidrogen cu costuri
scăzute și emisii zero, infrastructura prin care să fie
distribuit și aplicații în mobilitate, încălzire și producerea
de energie electrică.
Atingerea acestor ținte în
Japonia și nu numai va necesita inovarea continuă și investiții semnificative, alături
de schimbări fundamentale
de politică și infrastructură.
Dar, este ușor de înțeles entuziasmul persistent și în creștere față de
hidrogen, ca un element esențial al
decarbonării.
Luați în calcul următoarele cinci
motive pentru a crede că societatea
hidrogenului reprezintă viitorul nostru:
1. Tehnologia este
la îndemână
Trecerea la hidrogen reprezintă
o schimbare majoră, dar, pe măsură
ce tehnologia avansează, posibilitatea se transformă în realitate, nemaifiind iluzorie.
Să privim doar la infrastructura
de alimentare cu gaze naturale și
de producere de energie electrică,
unde noile soluții legate de hidrogen
se dovedesc demne de a fi adoptate. O astfel de inovație de la Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)
este dezvoltarea unor turbine la
scară largă, capabile să funcționeze
la arderea unui mixt de combustibil

din gaz natural și hidrogen. Reușita
testelor cu un mixt de combustibil
cu 30% hidrogen au pus bazele angajamentului MHPS față de producerea turbinelor care să funcționeze
cu arderea a 100% hidrogen până
în 2030.
Deoarece tehnologia este concepută să funcționeze în instalațiile existente, nu ar necesita o nouă

infrastructură, ceea ce ar permite o
tranziție ușoară la hidrogen.
2. Hidrogenul ar putea să
încălzească locuințe
În gospodăriile din Uniunea Europeană, încălzirea și apa caldă reprezintă 79% din utilizarea energiei,
în cea mai mare parte fiind bazate
pe gazul natural. Hidrogenul oferă o
alternativă atractivă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care este,
de asemenea, mai eficientă decât
încălzirea electrică.
La fel ca în cazul centralelor
electrice, tehnologia poate să funcționeze cu infrastructura existentă:
unele dintre rețelele existente de
transport al gazelor naturale sunt
adecvate pentru alimentarea caselor cu hidrogen. În Regatul Unit,
inginerii au propus un sistem de
producție, distribuție și stocare a hidrogenului în masă — cel mai mare
proiect de reducere a dioxidului de
carbon din lume, spun aceștia. Inte-

grarea acestor tehnologii în întreaga țară ar reduce emisiile de dioxid
de carbon din Regatul Unit cu 80%
până în 2050, în comparație cu nivelurile din 1990.
3. Un articol ecologic
creează și mai multă energie
ecologică
Adoptarea energiei din surse regenerabile în regiuni
precum Europa este
acum atât de extinsă
încât există momente în care parcurile
eoliene oﬀshore și
parcurile solare produc mai mult energie decât poate să
gestioneze rețeaua.
Atunci când aceasta
se întâmplă, parcurile eoliene sunt de
obicei oprite. Dar, în
loc ca această energie electrică în exces
să se piardă, producătorii ar putea să o
folosească pentru a
alimenta un electrolizor, un dispozitiv care descompune apa în componentele sale, creând hidrogen.
Acest hidrogen ar putea să fie
folosit în diferite moduri, precum
combustibil pentru vehiculele cu celulă cu hidrogen sau combinat cu dioxid de carbon pentru a crea metanol, un alt extraordinar combustibil
alternativ.
4. Captarea dioxidului
de carbon îmbunătățește
producția tradițională
a hidrogenului
Deși folosirea electrolizoarelor
alimentate cu energie din surse regenerabile produce hidrogen ca un
combustibil cu adevărat ecologic,
acest proces nu este standard. Producția convențională de hidrogen
constă din reformarea metanului,
țițeiului sau a cărbunelui, un proces cu factor de emisie de dioxid de
carbon mare care eliberează cantități semnificative de CO2 ca produs

*) Preluare din www.forbes.com
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secundar. Acest proces în sine subminează rezultatul privind energia
curată.
Dar tehnologia de captare și stocare a dioxidului de carbon (CCS)
poate să fie folosită pentru a face
ca producția tradițională să fie mai
ecologică. Mai întâi, CO2 degajat în
timpul reformării hidrocarburii este
capturat înainte de a fi eliberat în
atmosferă și apoi este stocat în subteran. Rezultatul este o cale mai curată către energia curată.
Oțelul produs fără
combustibili fosili susține
o industrie mai curată
Pentru moment, industria rămâne un emitent principal de di-

oxid de carbon, iar costul asociat
schimbării aplicațiilor industriale
încă inhibă. Dar, introducerea unui
lanț global de aprovizionare cu hidrogen ar reprezenta un important
pas înainte.
Primetals Technologies, o companie de tehnologie și construcție
de instalații pentru industria metalelor, a dezvoltat o tehnologie de
reducere și chiar eliminare a dioxidului de carbon din industria oțelului. Decât să se folosească de cărbune în procesul de reducere care
produce fier, Primetals Technologies
îl înlocuiește cu hidrogen ca agent
de reducere. Dacă hidrogenul este
creat cu instalații de reformare cu
abur, emisiile de CO2 din procesul de

obținere a oțelului sunt semnificativ
mai scăzute. Și dacă este creat cu
electrolizoare alimentate cu energie
din surse regenerabile, emisiile sunt
zero. Această inovație radicală va fi
validată la o instalație-pilot din Austria, care va fi dată în funcțiune în
anul 2020.
Ca rezultat, industria oțelului,
care are una dintre cele mai mari
amprente de carbon — în prezent,
7% din emisiile globale — ar trebui să aibă o alternativă care să
nu folosească combustibili fosili.
Această realizare ar avea un efect
de domino asupra lanțurilor de
aprovizionare din întreaga lume și
o contribuție semnificativă la cultura hidrogenului.

ESTE CURATĂ, PUTERNICĂ ȘI DISPONIBILĂ:
SUNTEȚI PREGĂTIȚI PENTRU ENERGIA
HIDROGENULUI?*
Energia din surse regenerabile, precum energia hidroelectrică, ar putea
să fie esențială în ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare de a-și debloca potențialul legat de hidrogen.

Pe măsură ce lumea răspunde
la provocările legate de schimbările
climatice, sistemele energetice evoluează și evoluează rapid. Ultimii 10
ani au asistat la creșterea și reducerea dramatică a costurilor energiei
din surse regenerabile, precum cele
eoliene și solare, astfel încât acestea
nu mai sunt considerate energii alternative. Au devenit surse de energie formale. Care va fi acum „noua
senzație a momentului“ pe măsură
ce lumea trece la un viitor cu emisii
scăzute de dioxid de carbon?
Până acum, semnele conduc către energia hidrogenului.
Combustia amestecului de hidrogen cu oxigen generează apă
care este singurul produs secundar,
un rezultat mai bun decât în cazul
combustibililor fosili, precum cărbunele sau gazul natural, care produc
dioxid de carbon (CO2) și alți poluanți, precum dioxidul de sulf și oxidul de azot. Hidrogenul poate să fie
utilizat direct drept combustibil la
producerea de energie electrică și în
alte aplicații și poate să fie amestecat cu gaze naturale în rețelele de

conducte. În special, hidrogenul utilizat cu celule de combustibil promite cel mai mult în cazul aplicațiilor
de transport de mare tonaj (precum
camioane, trenuri și nave) și aplicații industriale care necesită atât
electricitate, cât și căldură.
Hydrogen Council, o inițiativă globală a principalelor companii
din domeniul energiei, transportului și industriei, estimează că până
în 2050 este posibil să alimenteze
cu hidrogen peste 400 de milioane
de autoturisme din întreaga lume,
până la 20 de milioane de camioane
și cinci milioane de autobuze. Se așteaptă ca tehnologiile hidrogenului
să acopere 18% din nevoile totale
de energie ale lumii de la acea dată,
cu vânzări anuale generate de piața
surselor cu hidrogen de 2,5 trilioane USD și crearea a 30 de milioane
de locuri de muncă la nivel global.
„Economia hidrogenului“, în sens
mai larg, ar putea să fie mai vastă.
Însă, înainte ca toate acestea să
aibă loc, industriile energetice trebuie
să răspundă la o întrebare esențială:
de unde ar proveni acest hidrogen?

În prezent, peste 95% din hidrogenul lumii este produs din combustibili fosili, precum gazul natural
și procesul de reformare cu vapori a
metanului. Din păcate, acesta este
un proces cu factor mare de emisie de dioxid de carbon, cu emisii de șapte kilograme (kg) de CO2
în medie la producerea unui kg de
hidrogen. Procesul de reformare
cu vapori a metanului poate să fie
combinat cu tehnologia de captare
și stocare a dioxidului de carbon,
pentru a reduce emisiile de CO2,
dar costul producerii hidrogenului
cu captarea și stocarea CO2 este cu
aproximativ 45% mai mare. Și costul evitării CO2 este, de asemenea,
mare, de aproximativ 70 € pe tonă.
Acest lucru nu este viabil din punct
de vedere financiar și ar necesita
inovații radicale în captarea și stocarea dioxidului de carbon pentru a
deveni o soluție durabilă.
Ca alternativă, hidrogenul poate
să fie produs și prin electroliză, care
folosește energia electrică pentru a
separa apa în hidrogen și oxigen,
folosind energie din surse regenerabile, cu emisii zero de dioxid de carbon și cu costuri reduse. Hidrogenul
obținut cu energie electrică produsă
din surse regenerabile ar putea, de

*) Preluare din www.weforum.org
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asemenea, să faciliteze integrarea
vârfurilor de energie din surse regenerabile variabilă în sistemul energetic, prin folosirea surplusului de
energie din surse regenerabile pentru electroliză, depozitând hidrogenul pentru perioade lungi de timp,
apoi folosind hidrogenul pentru a
produce energie electrică în celule
cu combustibil.
Acest ciclu general este
oarecum similar cu stocarea hidroenergiei pompate în
ceea ce privește capacitatea
de stocare pe termen lung și
programarea producției din
resurse regenerabile. Oxigenul produs prin electroliză
are, de asemenea, valoare de
piață pentru aplicații industriale și medicale (este important de reținut că pentru
fiecare kg de hidrogen produs
există opt kilograme de oxigen produse). Țările în curs
de dezvoltare pot să maximizeze dezvoltarea potențialului
energiei din surse regenerabile prin
participarea la economia globală a
hidrogenului.
Lumea are nevoie de pionieri
care să preia conducerea și să plătească prețul de a fi liderii pentru
industria hidrogenului, așa cum
Germania a fost pentru tehnologia panourilor solare fotoelectrice.
În Japonia, ca parte a politicii sale
energetice „3E+S“ (securitate energetică, eficiență economică și protecție a mediului, plus siguranță),
guvernul a formulat prima strategie
a hidrogenului din secolului al XXIlea în luna decembrie 2017, cu scopul de a obține o „economie a hidrogenului“ până în 2050.
Economia hidrogenului pornește
de la premisa folosirii hidrogenului
drept combustibil, în special pentru
producerea de energie electrică și
vehicule cu hidrogen; folosirea hidrogenului pentru stocarea energiei pe
termen lung și pentru transportul la
mare distanță al energiei cu un factor
de emisie de CO2 redus. Esențial pentru obținerea unei astfel de economii
a hidrogenului este de a reduce costul
hidrogenului de la peste 10 USD/kg
la aproximativ 2 USD/kg, ceea ce l-ar
face competitiv cu gazul natural.
Țările în curs de dezvoltare ar
fi marii câștigători ai trecerii la o
economie a hidrogenului. În primul

rând, pe partea de ofertă, țările în
curs de dezvoltare ar putea să-și
folosească resursele de energie din
surse regenerabile pentru a produce hidrogen și a-l exporta către alte
țări, la fel cum se întâmplă deja în
cazul gazului natural lichefiat.
De exemplu, energia din surse
regenerabile (inclusiv energia hi-

droelectrică, eoliană, din biomasă
și solară) din Republica Democrată
Populară Laos (RDP Laos) poate reprezenta un potențial de aproximativ 50 gigawați (GW). Țara și vecinii săi au nevoie de aproximativ 20
GW pentru a-și satisface nevoile de
energie electrică, așa că potențialul neutilizat de energie din resurse
regenerabile ar putea să fie utilizat
pentru a produce hidrogen cu emisii zero de CO2. Deci, potențial, RDP
Laos ar putea să devină un exportator important de energie din surse
regenerabile prin lanțul de aprovizionare cu hidrogen.
În al doilea rând, pe partea de
cerere, țările în curs de dezvoltare
ar putea să înceapă să folosească
tehnologiile legate de hidrogen în
zone specifice. De exemplu, vehiculele cu celule cu combustibil pot
fi complet încărcate cu hidrogen în
cinci minute pentru o autonomie a
conducerii de cel puțin 500 de kilometri, cu zero emisii de CO2, dioxid
de sulf sau oxid de azot.
În ultimii ani, din cauza blocajelor legate de distribuție, Republica
Populară Chineză și-a redus producția de energie electrică din surse regenerabile (eoliene, solare și hidro)
cu aproximativ 100 de terawați/
oră anual. Această producție redusă de energie ar putea să fie utili-

zată pentru a produce aproximativ
1,5 milioane de tone de hidrogen,
suficiente pentru a alimenta cu hidrogen aproximativ 10 milioane de
vehicule cu celule cu combustibil în
fiecare an. Aceasta va duce la evitarea a aproximativ 30 milioane de
tone de emisii de CO2. În conformitate cu obiectivele naționale privind
calitatea aerului, Banca Asiatică
de Dezvoltare (BAD) a sprijinit
autobuzele cu celule cu combustibil din orașul Zhangjiakou
din provincia Hebei, gazda următoarelor jocuri olimpice de
iarnă.
Care sunt pașii următori?
Instituțiile financiare de dezvoltare, precum BAD, pot face mai
multe, sprijinindu-și membrii în
cinci moduri specifice:
1.
Să diminueze informațiile privind energia hidrogenului, astfel încât decidenții
politici și jucătorii industriali să
cunoască cele mai noi tendințe
și tehnologii
2. Să ajute guvernele să dezvolte o strategie, o foaie de parcurs
și un cadru de reglementare pentru
dezvoltarea energiei hidrogenului
3. Să îmbunătățească platforma de tranzacționare a certificatelor
de emisii de gaze cu efect de seră
pentru a acoperi costul suplimentar al producției hidrogenului bazat
pe combustibilii fosili cu captarea și
stocarea dioxidului de carbon
4. Să dezvolte proiecte pilot
pentru tehnologiile hidrogenului și
modele de afaceri pentru dezvoltare
5. Să finanțeze proiecte de
energie a hidrogenului, inclusiv
pentru infrastructura de producere,
transport și distribuție, precum și
aplicațiile comerciale.
Adoptarea acestor inițiative va
face ca țările în curs de dezvoltare
să fie „pregătite pentru hidrogen”.
Pentru binele mediului înconjurător și dezvoltarea unor industrii noi
și dinamice, lumea trece printr-o
transformare legată de energia produsă cu un factor mic de emisii de
carbon. Nicio țară nu trebuie să fie
lăsată în urmă. 
Yongping Zhai
Șeful Grupului Sectorului Energetic,
Departamentul pentru dezvoltare
durabilă și schimbări climatice,
Banca Asiatică de Dezvoltare
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SINTEZA CONGRESULUI VIITORILOR LIDERI
AI ENERGIEI DIN ABU DHABI*
În paralel cu cel de-al 24-lea Congres Mondial al Energiei, aproximativ
o sută de tineri profesioniști selectați
din domeniul energiei s-au reunit la
Abu Dhabi la congresul Future Leaders
Congress (Vitorii Lideri ai Congresului)
pentru a discuta și dezbate problemele cele mai presante de pe agenda
energetică, în timp ce și-au declarat
viziunea pentru viitorul energetic.
Principalul lor angajament a fost
să lucreze către accelerarea tranziției energetice; mergând până la redefinirea tranziției ca fiind o „revoluție“. Viitorii Lideri ai Energiei (FEL)
au făcut presiuni pentru emisiile de
carbon net-zero, urmărind
chiar să depășească angajamentele Acordului de la
Paris. Pentru a realiza acest
lucru, industria și guvernele
trebuie să manifeste inițiativă prin îndeplinirea colaborativă a promisiunilor și
obligațiilor respective.
O serie de dezbateri,
discuții și workshop-uri au
avut loc în cadrul Congresului Viitorilor Liderilor ai
Energiei. Congresul a fost
o oportunitate pentru tinerii profesioniști din domeniul energiei din programele naționale FEL de a
face schimb de idei între ei, inclusiv
în privința modului de dezvoltare a
programelor naționale FEL pentru a
face față provocărilor și oportunităților sectoarelor energetice din fiecare
țară și de a identifica soluții inovatoare pentru a depăși aceste provocări.
Mesajele cheie au fost evidențiate
în cadrul sesiunii CNN Global Energy
Challenge, în cadrul căreia Viitorii Lideri ai Energiei au făcut un apel urgent pentru mai multă colaborare,
transparență și respect unul față de
celălalt în timpul tranziției energetice. Moderată de John Defterios de
la CNN, sesiunea a inclus secretarul
general al OPEC, HE Mohammed Barkindo, CEO-ul ACWA Power, Paddy
Padmanathan și dr. Jason Bordoﬀ, directorul fondator al Centrului pentru
Politica Energetică Globală de la Universitatea Columbia. Reprezentanții

FEL au remarcat că eforturile de combatere a schimbărilor climatice nu
trebuie să vină doar din perspectiva
adoptatorilor timpurii ai tehnologiei
regenerabile, ci ar trebui să identifice
și să lucreze cu potențialii pierzători
ca urmare a tranziției în sprijinul atenuării impactului posibilei perturbării.
Printr-o serie de ateliere susținute de Siemens, Viitorii Lideri ai Energiei au reușit să experimenteze încă
de la început cum este să lucrezi pentru a avea emisii de carbon net-zero.
În timpul unui exercițiu de mentorat,
liderii superiori i-au invitat pe viitorii lideri ai energiei să vină cu soluții

pentru unele dintre cele mai presante probleme din industria energetică.
Lisa Davis, CEO Gas and Power la
Siemens, a deschis sesiunea invitând
viitorii lideri în domeniul energiei „să
identifice ceea ce este important pentru ei – oricare ar fi munca sau întreprinderea pentru care lucrează – și să
înțeleagă mai bine ceea ce fac ceilalți,
pentru ca ei să contribuie – pentru a
face diferența – în moduri mai bune.“
O altă sesiune a fost dedicată
proiectelor actuale ale Viitorilor Lideri ai Energiei. Au fost prezentate
patru proiecte extrem de inovatoare:
„Arhetipuri Energetice“, „Reziliența dinamică“, „Probleme de mediu“
și „Monitorizarea Stocării Energiei“.
Prezentările au determinat începerea
unei discuții fructuoase despre dezvoltarea viitoare a sectorului energetic pentru a ajunge la decarbonare.
Cu ajutorul unui simulator modelat de MIT Climate Interactive, o altă

sesiune a prezentat evoluția scenariilor de decarbonare, unde impactul
viitorului energetic a fost dezbătut
intens. Ca parte a simulării, Viitorii
Lideri ai Energiei au fost împărțiți în
grupuri reprezentând jucătorii mari
din sectorul energetic (guverne, avocați pentru climă, industrie, agrosilvicultură), cu scopul de a atinge scenariul de 2° C. La începutul sesiunii,
în majoritatea grupurilor care susțin
introducerea unei taxe pe carbon, a
devenit clar că este necesară colaborarea internațională pe întregul lanț
de valori, precum și asumarea unor
compromisuri dure pentru realizarea
unui scenariu mai ambițios decât
promisiunile de la Paris. La sfârșitul
simulării, Viitorii Lideri ai Energiei
au reușit să se angajeze către un
scenariu de 1,9° C.
În ultima zi a Congresului
FEL, Jean-Marie Dauger, președintele Consiliului Mondial al
Energiei și Dr. Christoph Frei, secretar general, s-au adresat comunității Viitorii Lideri ai Energiei. Dr. Christoph Frei a subliniat
trei mesaje cheie:
„Avem nevoie de lideri încurajați, inspirați și susținuți care
să poată face schimbarea.”
„Voi sunteți liderii!”
„Platforma FEL vă oferă o rețea
minunată și oportunități excelente
de dezvoltare!”
Viitorii Lideri ai Energiei și-au împărtășit și viziunea asupra viitorului
energetic în cadrul ceremoniei de închidere a celui de-al 24-lea Congres
Mondial al Energiei. Bennet Tucker,
secretarul consiliului de conducere al
liderilor energiei, a evidențiat:
„În fiecare zi ne străduim să ne
reducem amprenta de carbon – nicio acțiune nu este prea mică pentru
a crea schimbări acum, astfel încât
să putem călca mai ușor pe planeta
noastră prețioasă. Suntem factorii
de decizie de mâine. În multe privințe, toți suntem coproprietari ai
viitorului și simțim un mare sentiment de responsabilitate, asigurând
că viitorul este luminos pentru generațiile următoare.“ 

*) Preluare din www.worldenergy.org
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AVIAȚIA ȘI TRANSPORTUL MARITIM
ÎNTR-O LUME CU EMISII ZERO*
Francisco Imperatore, FEL 100 for Argentina
Malin Strand, FOSSIL FREE SWEDEN, FEL 100 for Sweden
Industria aeronautică și cea de
transport maritim împreună cu autoritățile de reglementare discută propria lor cale către un viitor al emisiilor
de carbon zero.

Demersurile proprii ale transportului aerian și ale transportului
maritim sunt desfășurate la scară
globală, deoarece majoritatea covârșitoare a emisii de carbon legate
de cele două industrii se datorează
transportului internațional de pasageri și mărfuri.
Cele două industrii reprezintă
însumat peste 10% din consumul
global de petrol, în particular, creșterea consumului aeronauticii de
energie este estimată la 3% pe an
până în 2040, conform Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).
LIMITĂRI ALE INDUSTRIILOR
Să începem prin a afirma ceea
ce este evident: există o provocare
tehnologică specifică în susținerea
nevoilor de energie ale unui avion sau ale unei nave, deoarece nu
există nicio posibilitate de realimentare în mijlocul călătoriei.
O a doua provocare legată de
economie este și vârsta de retragere din funcțiune a unităților de
transport. Vârsta medie la care un
avion este retars este de 25 de ani,
prin urmare, avioanele vândute astăzi au o durată de viață până în
2045. În plus, adoptarea oricărei
noi tehnologii care presupune emisii scăzute de carbon în aceste industrii, va necesita mai mulți ani de
dezvoltare și certificare.
Cel de-al treilea aspect care
stabilește modul în care este reglementată industria transportului este
că aviația internațională și transportul maritim sunt reglementate
la scară globală de agențiile ONU:
Organizația Internațională a Aviației
Civile (OIAC) și Organizația Internațională a Marinei (OIM).

ACȚIUNILE OIAC & OIM
Mandatul OIAC este de a sprijini responsabilitatea față de mediu
a sectorului aviației civile, iar OIM
are un obiectiv specific care privește
prevenirea poluării marine. Așadar,
acestea sunt cele mai relevante platforme pentru desfășurarea discuțiilor privind
angajamentele acestor
două industrii față de
energia cu emisii reduse
de carbon.
Cea
mai
recentă dovadă a capacității
acestora de a impune o
schimbare este reglementarea OMI privind
conținutul de sulf al
combustibililor marini,
care limitează începând
cu ianuarie 2020 conținutul de sulf la 0,5%
față de 3,5% anterior
deciziei. Aceasta va reduce contribuția transportului maritim la emisiile globale de sulf care
în prezent au o cotă de
aproape de 70% din totalul acestora.
OBIECTIVELE STABILITE
PENTRU UN TRANSPORT
FĂRĂ CARBON
Aviație – OIAC (2018):
1. Un mecanism general bazat pe piața globală pentru a evita
și compensa creșterea emisiilor de
CO2 peste nivelurile anului 2020;
2. Solicitarea companiilor aeriene să evite emisiile prin eficientizare, tehnologizare și combustibili
alternativi;
3. Etapa obligatorie prin care se
impun restricții: începând cu 2027.
Transportul maritim
– OIM (2018):
1. Emisiile de gaze cu efect de
seră din transportul maritim internațional pot ajunge la un nivel maxim în orice moment și pot scădea

cu cel puțin 50% până în 2050, în
timp ce se continuă eforturile de a
le elimina treptat
2. Implementarea următoarelor etape a măsurilor de eficientizare a energiei
3. Scăderea intensității carbo-

nului rezultat în urma transportului
internațional maritim cu cel puțin
40% până în 2030, continuând eforturile către 70% până în 2050.
SCHIMBĂRILE DIN PUNCT
DE VEDERE AL AFACERILOR
În plus față de autoritățile de
reglementare, asociațiile comerciale
care reprezintă companiile aeriene
și armatorii și-au trasat, de asemenea, propria responsabilitate cu privire la schimbările climatice.
În 2008, cu câțiva ani înaintea
deciziei OIAC, liderii ai companiilor
aeriene, aeroporturilor, navigației
aeriene și producători au semnat
o declarație prin care s-au angajat
la un plan cu patru obiective principale care determină reducerea
carbonului: investiții în tehnologie
(de exemplu, combustibili durabili),
îmbunătățiri operaționale continue,

*) Preluare din www.worldenergy.org
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eficientizarea utilizării infrastructurii
și o singură măsură generală aplicabilă întregii piețe globale.
În ceea ce privește transportul
maritim, Camera Internațională a
Transportului Maritim nu și-a stabilit
un angajament specific de sine stătător, dar susține OMI în deciziile lor
și recunoaște ca fiind legitime preocupările OIM în privința economiilor
emergente și a impactului potențial
asupra comerțului maritim și dezvoltarea economică a acestuia.
DESCHIDEREA CĂTRE VIITOR
Organismele ONU abordează
reglementările privind emisiile de
carbon în sectorul aviației și transportului maritim: OIAC și OIM au
impus reglementări obligatorii pen-

tru toate țările, în timp ce mențin o
evidență a aplicării acestora. Angajamentele OIM sunt mai puternice
decât cele ale OIAC, dar niciuna din
cele două organizații nu s-au angajat încă la o contribuție individuală
a industriei proprii pentru a atinge
obiectivul de 1,5 ° C.
Asociațiile comerciale, în ciuda
preocupărilor acestora cu privire la
potențialul creșterii costurilor pentru energie și logistică, au rămas
pragmatice și deschise către colaborare. Atenția lor este îndreptată către măsuri globale care nu ar
prejudicia competitivitatea relativă
a actorilor industriei.
Alegem totuși să vedem paharul
pe jumătate plin: Transportul maritim se implică în reglementări mult

mai mult decât majoritatea țărilor,
își asumă schimbări pentru sectoarele lor de transport, iar Aviația caută o cale către creșterea neutralității
carbonului. Marea incertitudine - și
oportunitatea pentru afaceri - se
bazează pe tehnologiile care vor
susține tranziția acestor industrii într-un viitor cu emisii nete.
Eficiența, utilizarea mai bună a
infrastructurii existente și compensarea nu vor fi suficiente. Tehnologiile inovatoare sunt cheia schimbării
și pot include biocombustibili, electrificare, Power to X, hidrogen, printre altele. Pe măsură ce tehnologiile
se dezvoltă, este posibil să aflăm că
la fel și angajamentele transportului
aerian și maritim în ceea ce privește
energia cu carbon zero vor evolua. 

FORUMUL NORDIC AL ENERGIEI 2019:
ACCELERAREA TRANZIȚIEI ENERGETICE PRIN
INOVARE ȘI IMPLICAREA CONSUMATORILOR*
Al doilea Forum Nordic al Energiei a avut la din Helsinki, în perioada
29 – 30 octombrie 2019, oferind factorilor de decizie și experților posibilitatea de a se întâlni și de
a discuta probleme de actualitate, precum și de a-și
împărtăși opiniile cu privire la scenariile energetice
viitoare, alegerile politice,
piețele, inovațiile și modele
de afaceri. A doua zi a forumului a analizat piețele gazelor Europei de Nord, tehnologiile inovatoare și noile
oportunități de afaceri.
Forumul
Nordic
al
Energiei a reunit peste 40
de vorbitori, printre care
Angela Wilkinson, noul secretar
general al Consiliului Mondial al
Energiei, Artur Runge Metzger, directorul „Strategiei climatice, guvernanței și emisiilor din sectoarele
non-comerciale“ – Direcția generală a Comisiei Europene pentru Acțiuni Climatice, și Paula Pinho, șef
de unitate și director interimar a
Direcției Generale a Comisiei Europene pentru Energie.
„Nu poate exista o tranziție
energetică de succes fără implica-

rea socială și acceptarea publicului“,
a declarat dr. Angela Wilkinson, secretar general al Consiliului Mondial
al Energiei. Digitalizarea oferă mul-

te oportunități pentru prosperitate,
dar prezintă și provocări: „Avem nevoie de noi capacități pentru guvernarea rezilienței dinamice, pentru a
răspunde rapid și flexibil la provocările neprevăzute ale climei și securității cibernetice, precum și pentru a
permite o tranziție energetică fiabilă
și durabilă”, a declarat dr. Wilkinson.
Printre provocările din Europa
se numără finanțarea investițiilor
pentru sistemele energetice. Consiliul Mondial al Energiei consideră că

strategiile integrate pentru energetica industrială și politicile de cuplare sectorială sunt esențiale pentru
o decarbonare mai rapidă, mai profundă și accesibilă.
UE explorează neutralitatea
climatică echitabilă
și durabilă
Artur Runge-Metzger, directorul
Strategiei climatică – Direcția Generală a Comisiei Europene pentru
Acțiuni climatice, a propus diverse
căi către un climat neutru al Europei, până în 2050. Strategia climatică prezentată anul trecut urmărește să asigure o tranziție viabilă
din punct de vedere economic și
justă din punct de vedere social cu
scopul dezvoltării unei societăți cu
climat neutru. De asemenea, strategia urmărește să favorizeze competitivitatea economiei UE și a companiilor pe piețele globale.
Runge-Metzger recunoaște că
atingerea acestor obiective va fi dificilă, dar consideră că acestea sunt
încă realizabile.
„Tranziția către o economie netă
din punct de vedere al cantității gazelor cu efect de seră nu poate avea
succes decât cu ajutorul cetățenilor

*) Preluare din www.worldenergy.org
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care îmbrățișează schimbarea, se
angajează și o percep ca fiind benefică pentru viața lor și a copiilor lor“,
subliniază el.
Potrivit lui Runge-Metzger, atât
alegerile personale ale cetățenilor, cât și îmbunătățirea planificării
și infrastructura publică pot avea
un impact real asupra combaterii
schimbărilor climatice, îmbunătățind în același timp
calitatea vieții. De
asemenea, consideră oportună consolidarea rolului regiunilor și orașelor,
pentru a accelera
schimbările necesare în UE.
Paula Pinho, directorul interimar al
Direcției Generale a
Comisiei Europene
pentru Energie, a
prezentat planurile
naționale de energie și climă ale UE care acoperă
toate sectoarele. Pentru prima dată,
fiecare țară este obligată să raporteze asupra stării actuale și a obiectivelor sale în cinci dimensiuni, de
la eficiența energetică la ponderea
energiei regenerabile.
„Toate cele 28 de țări și-au prezentat schițele planului conform termenelor. Deși niciuna dintre ele nu
era perfectă, toate planurile aveau
bune practici care ar putea fi reco-

mandate altor state membre”, precizează Pinho.
Piețele nordice de energie
ca model pentru restul lumii
Markus Hübner, președintele
Grupului Pieței Energiei Electrice al
Consiliului Nordic al Miniștrilor, a
descris regiunea nordică drept cea
mai competitivă, inovatoare și ori-

entată spre consumator piață de
energie electrică din lume. Țările
nordice servesc deja ca exemplu
pentru restul lumii în generarea de
electricitate fără carbon. În plus,
țările nordice împreună cu Estonia,
Letonia și Lituania fac deja schimb
de energie electrică prin intermediul
rețelelor lor naționale.
„Mai rămân multe de făcut, în
special în consolidarea legăturilor
de transmisie a energiei electrice și

în coordonarea cooperării cu Hubul de Date, de exemplu”, subliniază
Hübner.
Se așteaptă ca cererea de energie electrică să crească în urma,
printre altele, a creșterii populației
și a construcției continue, a electrificării traficului și a centrelor de
date cu consum intens energetic,
iar Suedia se confruntă deja cu
deficiențe de electricitate. Nevoia de investiții în
rețea din punct de vedere
al timpului și capitalului a
fost confirmată într-o discuție completă, în care Maria Wetterstrand, director
general al Miltton Purpose,
Jouni Haikarainen, vicepreședinte Gasum și Tiina
Tuomela,
vicepreședinte
executiv la Fortum Corporation, au concluzionat că
punctele de plecare pentru
regiunea nordică au fost în
multe privințe potrivite.
De asemenea, s-au remarcat
oportunități de îmbunătățire pe piața de distribuție de energie electrică nordică, precum și în informarea
consumatorilor cu privire la prețuri
care ar putea ghida consumul într-un mod semnificativ. Armonizarea cerințelor de reglementare din
diferite țări, de exemplu prin intermediul Consiliului Nordic al Miniștrilor, ar permite accelerarea inovației
în toată regiunea.
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SIMPOZIONUL „SOLUȚII DE DIGITALIZARE
ȘI AUTOMATIZARE ÎN SECTORUL ENERGIE
ȘI INDUSTRIE“, 9 OCTOMBRIE 2019.
SINTEZA EVENIMENTULUI
Ovidiu Apostol, consilier al CNR – CME
CNR – CME și ABB România au
organizat în ziua de 9 octombrie
2019 simpozionul „Soluții de automatizare și digitalizare în sectoarele Energie și Industrie“.
Auditoriul a însumat peste 90 de
participanți, specialiști din companiile românești de
producere, transport și
distribuție ale energiei
electrice, din industriile
neenergetice, profesori
și studenți de la facultăți
politehnice de profil, antreprenori generali, specialiști din cercetare și
proiectare.
În scurte alocuțiuni
de deschidere domnii
Ștefan Gheorghe, directorul general executiv
al CNR – CME, și Bogdan
Iliaș, directorul executiv
al ABB România SRL, au
notat că scopul seminarului este de a prezenta
soluții actuale în sistemele de automatizare din industria energetică și
neenergetică, de această dată pe
cele promovate de una dintre cele
mai redutabile firme de inginerie a
sistemelor electrice și de automatizare, și anume, ABB. Reamintim că
CNR și-a propus includerea în calendarul său anual a simpozioanelor de
natură mai mult tehnico–economică,
în care mari dezvoltatori de soluții și tehnologii din lume, activi și în
România sau doritori de a intra pe
această piață, le promovează în domeniul energetic, un prim eveniment
din această serie desfășurându-se în
martie trecut.
În introducerea simpozionului
moderatorul acestuia, dl Ovidiu
Apostol, a marcat faptul că digitalizarea este în momentul de față
fenomenul și direcția cea mai puternică pe care se va reconsidera
energia mondială, ca și industria
și toate celelalte componente ale
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economiei și societății în ansamblu.
Este de remarcat, în același timp,
că digitalizarea sistemului energetic românesc a început la mijlocul
anilor ’90 odată cu introducerea sistemelor distribuite de conducere a
proceselor din termocentrale și cu

instalarea primelor sisteme digitale de comandă și protecție în stațiile electrice de înaltă tensiune din
sistem și că ABB a avut o puternică
participare prin furnizarea și instalarea sistemelor DCS (Distributed
Control Systems) în aproape toate
termocentralele din România și un
număr însemnat de stații electrice.
Dr. Sergiu Stelian Iliescu, profesor la Facultatea de Automatică și
Calculatoare a UPB, a prezentat o
comunicare în care a fundamentat
și teoretic, și practic conceptul de
digitalizare, o prezentare sintetică a
problematicii digitalizării în sistemele electroenergetice, cu enumerarea
unor filosofii de abordare teoretico-inginerească, avantaje și atenționări ridicate de digitalizare.
Soluțiile actuale pe care ABB le
promovează în stațiile electrice au
făcut obiectul prezentării dlui Stefan
Maier, manager de produs în cadrul
ABB Elveția. Trecerea de la tehno-

logiile analogice la cele digitale, de
la logica cablată la cea programată
software a oferit avantajul implementării unor logici mult mai sofisticate, care să răspundă unor scenarii
de funcționare mult mai variate, fapt
imposibil de realizat cu echipamentele cu logică cablată. La asta se
adaugă facilități superioare realizate în timpi mult comprimați
la montare, punere în funcțiune,
mentenanță, supravegherea regimului de funcționare, posibilități de reconfigurare a unor logici
și reglaje operate de personalul
abilitat al clientului, etc. Bazat
pe standardul internațional IEC
61850, stațiile digitale ABB, stații de top la nivel mondial, ating
noi niveluri în ceea ce privește
fiabilitatea, interoperabilitatea și
performanța în timp real, la nivel
de traductor, de celulă, de stație
și integrat de sistem în ansamblu.
Dl Ansis Silde, consultant
la Departamentul Enterprise
Software al ABB Germania, a prezentat două sisteme, ABB Ability™
Digital Enterprise & ABB Ability™
Ellipse® APM (Asset Performance Management) pe care ABB le-a
dezvoltat pentru sistemul de top
al unei companii, managementul
resurselor materiale. ABB Digital
Enterprise oferă posibilitatea obținerii unor rezultate mai rapide, oferind angajaților informații complete
provenite de la mai multe sisteme
operaționale, astfel încât aceștia să
poată analiza factorii cheie de decizie și să fie asistați în adoptarea
unor măsuri imediate. Indiferent de
poziția în ierarhie, operațională sau
decizională, oricare persoană din
companie dispune de informațiile și
capacitatea de acțiune de care au
nevoie, în momentul când are nevoie și la locul unde este nevoie.
Prima comunicare din industria
românească a venit de la unul dintre
cei mai performanți jucători din eco-
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nomie, și anume, ALRO Slatina. Comunicarea a fost prezentată de domnii Ion Mihăescu, directorul fabricii
de electroliză a aluminiului, și Ion
Fota, directorul departamentului de
mentenanță. A rezultat că industriașul român a ajuns în această poziție
printr-o acțiune permanentă de optimizare a soluțiilor tehnologice, de
conducere a proceselor tehnologice
metalurgice, a tuturor proceselor
energetice de natură electrică, termică, alte utilități și
de digitalizare atât
la nivelul operativ,
cât și al funcțiilor de
conducere pe termen mediu și lung,
inclusiv mentenanța. Succesul acestui
efort de modernizare este demonstrat
prin evoluția unor
indicatori cum ar fi
consumul de energie electrică pe tona
de aluminiu, consumul altor resurse,
îmbunătățirea indicatorilor de disponibilitate, etc, care fac
ca ALRO Slatina să se compare cu
cei mai puternici concurenți din industria mondială de aluminiu.
Dl Carlos DePalacio, director
de vânzări la ABB Spania, pornind
de la cerințele actuale impuse sistemelor electroenergetice, a trecut în
revistă toate sistemele de compensare dinamică a factorului de putere
oferite de ABB în cadrul sistemelor
de conducere operativă, pentru industria energetică și cea neenergetică, pe categorii de echipamente și
procese, cu referințe concrete de instalații date recent în funcțiune.
Dr. ing. Costel Constantin, manager energetic la Transelectrica a
prezentat, în contextul procesului de
digitalizare a instalațiilor operatorului
național de sistem și de rețea, unul
dintre proiectele de investiții în ceea
ce privește instalarea a doua sisteme
moderne de control al tensiunii cu
reglaj automat pe barele 400 kV din
RET. Scopul proiectului este obținerea
unui control rapid și continuu al nivelului de tensiune în zonele Sibiu și, respectiv, Bradu, precum și eliminarea
costurilor cu funcționarea generatoarelor în regim de compensator pen-

tru reglajul tensiunii. Dintre aplicațiile
acestor dispozitive s-au menționat
controlul tensiunii, amortizarea oscilațiilor de tensiune și putere activă,
îmbunătățirea limitelor de stabilitate
de tensiune și tranzitorie, reducerea
pierderilor de putere activă pe liniile
de transport prin optimizarea circulațiilor de putere reactivă.
Dl Rafael Llamuza, director de
dezvoltare transformatoare digitale

ce, după care a prezentat soluțiile și
echipamentele pe care ABB le oferă
pentru stocarea energiei electrice.
În final, participanți din sală au
făcut aprecieri de sinteză care au vizat în special situația actuală din sistemul electroenergetic românesc și
condițiile în care soluțiile inginerești
și echipamentele ABB pot fi implementare în stații și centrale electrice
sau în diverse industrii din România.

în Europa, a prezentat o comunicare
despre transformatoare inteligente
de putere dezvoltate de ABB. Direcțiile recente din energetica mondială, cum ar fi generarea distribuită de
energie sau extinderea resurselor
regenerabile, asigurarea de sisteme
rapide de încărcare a bateriilor automobilelor electrice etc, au condus
la o diversificare accentuată a gamelor de transformatoarelor de putere, dublată de digitalizarea aceastora ca aparate individuale sau ca
aparate integrate într-un sistem, în
exploatare sau la mentenanță.
Ultima comunicare a simpozionului a fost cea a dlui Maxime
Bousseaud, director de vânzări al
ABB Belgia și a avut ca subiect una
dintre cele mai interesante direcții
de dezvoltare a unui sistem energetic, și anume, stocarea energiei.
Specialistul ABB a marcat importanța sistemelor de stocare în contextul
tranziției căte producerea de energie
cu zero emisii de carbon, a integrării
optime a surselor de energii regenerabile în sistemele de energie, ca și
creșterea consumului electric pentru alimentarea vehiculelor electri-

Concluzia unanimă desprinsă a fost
aceea că toate companiile de utilități
din energie sau cele din industria neenergetică trebuie să se înscrie rapid
în procesul de digitalizare la toate nivelurile, ca o condiție vitală de rămânere în piață. Am remarcat în special
intervențiile dnei Carmen Neagu,
consilier de strategie la Energobit și
ale domnilor Călin Vilt și Gheorghe
Indre, consileri CNR – CME.
Simpozionul a fost apreciat de
participanți ca o revelație de ordin
profesional, prin caracterul soluțiilor
și sistemelor prezentate, calitatea
prezentărilor și interesul participanților. Evenimentul a marcat importanța accelerării de către toate
companiile din energie și industrie
a proceselor de digitalizare la toate
nivelurile de conducere din structura
unei companii. De asemenea, a demonstrat capabilitatea unei companii, iar în piață se găsesc mai multe
asemenea companii capabile să ofere soluții performante. CNR – CME
va continua această practică de a a
duce în fața membrilor săi firme de
inginerie de avangardă în tehnologii
moderne pe plan mondial.
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CONFERINȚA „EFICIENȚA ENERGETICĂ
ÎN ROMÂNIA, STADIU ȘI PERSPECTIVE“.
SINTEZA EVENIMENTULUI
Vasile Rugină, consilier al CNR – CME
Creșterea eficienței energetice
reprezintă una dintre cele cinci dimensiuni ale strategiei energetice
la nivel UE. Recenta Directivă nr.
2018/2002/UE, de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, prevede, ca obiectiv
la nivelul Uniunii, reducerea consumului de energie primară/finală cu
32,5 % pentru 2030, în comparație cu prognozele realizate în anul
2007.
Statele
membre trebuie
să-și stabilească propriile contribuții naționale orientative în
materie de eficiență energetică.
La nivel național, proiectul
Planului Național Integrat în
domeniul Energiei și Schimbărilor
Climatice
2021 – 2030
prevede o scădere de 37,5%
a consumului de
energie primară
aferentă anului 2030, în comparație
cu valoarea din prognoza PRIMES
2007 pentru România.
CNR – CME promovează continuu dialogul constructiv cu toți
factorii interesați pentru realizarea
obiectivelor strategice în domeniul
energiei, contribuind astfel la îmbunătățirea cadrului legislativ/normativ, diseminarea celor mai noi realizări tehnico-științifice, schimbul de
bune practici, înlăturarea barierelor din domeniul creșterii eficienței
energetice.
În acest context, CNR – CME a
organizat conferința cu tema : „EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN ROMÂNIA,
STADIU ȘI PERSPECTIVE“. Manifestarea a avut loc în ziua de 15 octombrie 2019, în sala Radu Zane de la
Societatea Energetică ELECTRICA SA.
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Participanții au fost salutați
de către doamna Corina Popescu,
directorul general al societății.
Lucrările manifestării s-au desfășurat în două sesiuni consecutive.
În prima sesiune au fost susținute patru prezentări, și anume:
Doamna Irina Nicolau, expert
în cadrul Departamentului pentru
Eficiența Energetică, Serviciul Monitorizare Eficiența Energetică din

cadrul ANRE, a prezentat lucrarea:
„Eficiența energetică - prioritate națională și europeană”.
Din prezentare au fost reținute
următoarele aspecte considerate
mai importante:
− Obiectivele UE pentru anul
2030 sunt: reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră cu 40 %, o
pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut
de 32%, reducerea consumului de
energie primară și finală cu 32,5%
față de prognozele PRIMES 2007,
realizarea unui grad de interconectare de cel puțin 15%. A fost realizată legislația pentru atingerea
acestor ținte.
− România are cea mai redusă
valoare a consumului de energie
primară pe locuitor din cele 28 de

state membre UE (1,648 tep/locuitor în anul 2017), de aproape două
ori mai mică decât media UE 28
în același an (3,052 tep/locuitor).
Creșterea consumului de energie
din ultima perioadă a fost determinată de dezvoltarea economică la
nivel național și s-a realizat în condițiile creșterii eficienței energetice.
− În cadrul ANRE au fost elaborate și aprobate mai multe documente de legislație secundară privind eficiența
energetică ce completează legislația primară; au
fost elaborate de asemenea raportările periodice
prevăzute de legislația în
vigoare. ANRE participă
la mai multe proiecte din
cadrul programului HORIZON 2020.
− În baza de date a
ANRE sunt înregistrați
768 agenți economici
cu un consum mai mare
de 1000 tep/an; 95,3%
dintre aceștia au manageri energetici atestați
și autorizați.
− Operatorii rețelelor de electricitate și gaze naturale
din România au realizat în perioada
2017 – 2018 economii de energie de
34 512 tep; potențialul declarat de
eficiență energetică, pentru perioada
2019-2023 este de 33 744 tep.
Domnul Andrei Ceclan, președintele Societății Auditorilor și
Managerilor Energetici din România (SAMER) a prezentat lucrarea
„Oportunități și soluții concrete
de creștere a eficienței energetice în industrie și comunități
locale“.
Dl. Ceclan a arătat, printre altele, că piața serviciilor energetice nu
este încă matură. Astfel:
− La nivelul cererii, pentru consumatori eficiența energetică nu
este o prioritate în afaceri (deși este
declarată), eforturile fiind concen-
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trate pe producție; se înregistrează
neîncredere în economii și rezultate,
problema accentuată de costurile de
finanțare care pot fi ridicate; instruirea și educarea personalului sunt
adesea deficitare.
− La nivelul ofertei, există diferențe mari între profesionalismul
firmelor prestatoare de servicii/firmelor de audit energetic. Conform
statisticii ANRE, în 2017, o singură
firmă (SERVELECT) a realizat 12,5%
din auditurile energetice efectuate
în România prin care au fost identificate 33 % din totalul economiilor
potențiale și au fost propuse investiții reprezentând 42% din total.
În industrie pot fi realizate proiecte
importante
(acționari cu turație variabilă, cogenerare
locală,
monitorizarea consumulu etc) pentru care obținerea finanțării este
ușoară.
Măsurile
vizând reducerea
consumului
pentru iluminat au un
impact redus în industrie (datorită
ponderii reduse a acestui consum),
dar sunt recomandabile pentru clădirile de birouri și în sectorul casnic.
Doamna Camelia Manoliu,
ofițer de program responsabil cu
alocarea fondurilor nerambursabile norvegiene din cadrul Innovetion Norway, a susținut prezentarea
„Programul de energie din România. Mecanismele de finanțare – granturi SEE și norvegiene
2014 – 2021“.
Programul are ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon și creșterea siguranței în aprovizionare.
Orice entitate publică sau privată, comercială sau non-comercială
(inclusiv organizații non-guvernamentale) din România este un aplicant eligibil. Ariile de eligibilitate
vizează:
a) Eficiența energetică în clădiri
(deținute de enitități non-economice);
b) Eficiența energetică în industrie:
c) Eficiența energetică a infrastructurii;
d) Performanța energetică a
produselor;
e) Eficiența energetică în sectorul de transport

Detalii specifice sunt furnizate în
cadrul fiecărui apel de proiecte.
Domnul Florin Ciaușiu, directorul Tractebel Engineering, a prezentat lucrarea „Clădiri cu eficiență energetică sporită. Problematica NZEB“.
Autorul a prezentat evoluția legislației specifice europene. Directiva
2018/844 UE prevede sprijinirea de
către clădiri a decarbonizării generale a economiei, inclusiv a sectorului
transporturilor. Clădirile pot fi utilizate
pentru a impulsiona dezvoltarea infrastructurii necesare pentru alimentarea inteligentă a vehiculelor electrice. Pentru clădirile rezidențiale noi
și cele supuse unor renovări majore,

pentru a determina impactul asupra
rețelei electrice.
Lucrările prezentate în această
parte au fost publicate și pot fi consultate pe site-ul CNR – CME.
Cea de-a doua parte a manifestării a fost o sesiune de discuții moderată de domnul Nicolae
Havrileț, membru al Consiliului de
Administrație al ELECTRICA. Membrii unui panel alcătuit din :
− Livioara Sujdea, director
executiv Distribuție SE ELECTRICA,
− Irina Nicolau, expert ANRE,
− Sorin Elisei. Senior Consultant Deloitte,
− Andrei Ceclan, președintele
SAMER,

care au mai mult de zece locuri de
parcare, statele membre asigură instalarea unei infrastructuri încastrate
(tubulatura pentru cabluri electrice)
pentru fiecare loc de parcare pentru
a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare
pentru vehicule electrice. MDRAP a
elaborat și publicat pe site- ul propriu
un proiect de OUG pentru transpunerea în legislația internă a directivei.
Este necesar ca legislația internă să clarifice unele aspecte. Astfel,
EPBD solicită asigurarea necesarului de energie redusă la clădiri prin
energia din surse regenerabile, care
poate fi generată „la fața locului sau
în apropierea clădirii“. Trebuie definit termenul „apropierea clădirii“
și stabilită suprafața de teren care
poate fi alocată instalațiilor de producere a energiei. Trebuie aduse
clarificări în ceea ce privește integrarea punctelor de încărcare pentru vehiculele electrice. Pentru un
complex multifuncțional de clădiri,
parcarea poate fi de 10 000 locuri
fiind astfel necesare 2000 puncte
de reîncărcare. Pentru o putere de
22 kW/punct de încărcare rezultă o
putere totală de 44 MW. Trebuie stabilit un coeficient de simultaneitate

− Florin Ciaușiu, directorul
Tractebel Engineering și
− Corneliu Rotaru, consultant
independent.
au răspuns întrebărilor moderatorului sau primite de la participanți
și si-au prezentat opiniile asupra
problemelor în discuție.
Intervențiile participanților la
discutți au avut un grad ridicat de
consistență.
Din discuțiile care au avut loc
au rezultat numeroase concluzii, o
selecție a acestora (cu un caracter,
evident, subiectiv) fiind prezentată
în continuare:
1) Este necesară o coagulare
a eforturilor în domeniu (inclusiv din punct de vedere instituțional) și îmbunătățirea a cadrului de coordonare, mai ales pentru activitățile eficienței energetice cu cele privind schimbările
climatice
Problematica schimbărilor climatice este complexă și necesită o
abordare unitară la toate nivelurile.
Pentru a asigura acest lucru legislația europeană a prevăzut înlocuirea
raportărilor naționale (relativ numeroase) în domeniu cu un singur Plan
Național Integrat pentru Energie și
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Schimbări Climatice (PNIESC). În
țara noastră însă, responsabilitățile și activitățile sunt împărțite între
mai multe instituții (Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Ministerul
Dezvoltării Regionale, Ministerul
Transporturilor, ANRE etc) o abordare unitară fiind dificil de realizat.
2) Se consideră oportună întărirea în continuare a Departamentului de Eficiență Energetică
din cadrul ANRE, inclusiv prin
dezvoltarea capacității de a elabora și utiliza modele matematice/programe de calcul/baze
de date complexe privind programele și măsurile de eficiență
energetică
România a fost printre primele
țări din zona noastră geografică în
care s-a înființat o instituție dedicată promovării eficienței energetice
(Agenția Română pentru Conservarea Energiei – ARCE), istoria sa fiind
cunoscută. Departamentul de Eficiență
Energetică din cadru
ANRE a preluat activitățile ARCE, dar unele măsuri recente ale
conducerii ANRE au
indus impresia că statutul acestuia este intr-un anumit declin. A
fost considerat semnificativ faptul că Raportul național ANRE
pentru anul 2018 nu
mai conține (ca în anii
precedenți) un capitol
dedicat activităților și
rezultatelor (reale și
importante) ale acestui departament. S-a
menționat că în anul
2004 și în conformitate cu angajamentele României în cadrul negocierilor de aderare la UE, în cadrul
ICEMENERG a fost înființat Observatorul Energetic Național care ulterior a fost desfiin’at. Reînființarea sa
în cadrul ANRE este oportună.
3) Trebuie pregătite documentații de calitate pentru proiecte prioritare, cu fezabilita-
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te ridicată, care să promoveze
tehnologii disruptive ce conduc
la salturi în domeniu (blockchain, microrețele, managementul
graficului de sarcina etc.).
La nivel național au fost elaborate și aprobate strategii și politici de
eficiență energetică, au fost stabilite
masuri, dar fără precizarea instrumentelor de finanțare. Implementarea proiectelor este de multe ori
în suferință. Pe de o parte, trebuie
avut în vedere de la început faptul
că nu toate măsurile/proiectele de
creștere a eficienței energetice au
o eficiență economică clară și unele
proiecte (fotogenice) nu vor putea
fi implementate. Pe de altă parte,
bani pentru investiții există, dar
sunt necesare mai multe eforturi și
mai mult profesionalism pentru accesarea lor.
4) Obiectivul final al programelor de eficiență energetică în

clădiri trebuie să fie creșterea
gradului de confort.
Sectorul clădiri reprezintă prima
prioritate pentru elaborarea și implementarea programelor și proiectelor de eficiență energetică. La noi,
se are în vedere, practic exclusiv,
izolarea termică.
5) Formarea unui grup de
negociatori specializați și activi

în relația cu instituțiile europene este o necesitate.
La nivelul UE sunt aprobate numeroare documente oficiale (directive, regulamente etc), care sunt
negociate în prealabil și România
are obligativitatea implementării lor.
Nu întotdeauna prestația negociatorilor români la negocieri a fost de
calitate și se înregistrează cazuri în
care sunt acceptate prevederi care
nu sunt adecvate țării noastre, fără
ca aceasta să fie din vina Bruxelles.
România s-a situat, din proprie inițiativă, în postura de partener pasiv,
fără inițiative și fără contribuții la
adoptarea documentelor europene,
rezumându-se să aplice, când și cum
poate, prevederile legislației UE.
6) Înființarea unei structuri
de coordonare la nivel național
a programelor de eficiență energetică și a utilizării fondurilor
europene pentru finanțarea lor
a fost considerată
oportună.
Fondurile europene
reprezintă o sursă semnificativă de finanțare
a proiectelor de eficiență energetică, dar
care nu este suficient
folosită. S-au înregistrat situații în care nu
am știut să răspundem
cu proiecte prioritare la
ofertele de finanțare.
Trebuie avut în vedere
că în etapa următoare
de finanțare, proiectele
eșuate nu vor mai primi finanțare.
7) Se impune
îmbunătățirea pregătirii profesionale
a personalului de exploatare din
întreprinderile industriale, a nivelului de educație și a comportamentului energetic la nivelul
întregii populații.
La nivel național există încă un
potențial important de creștere a
eficientei energetice, dar eforturile
trebuie depuse în primul rând de
către utilizatori. 
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A ENERGIEI ȘI
MEDIULUI 2019 (CIEM), 17 –18 OCTOMBRIE 2019.
SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME
Anul 2019 a marcat organizarea
celei de-a noua ediții a manifestării
International Conference on Energy and Environment – CIEM 2019.
Ediția din acest an a fost organizată
la Timișoara, între 17 și 18 octombrie, sub egida Universității Politehnica din București (UPB), a Universității Politehnica Timișoara (UPT),
Academiei Oamenilor de Știință din
România (AOȘR) și Comitetului Național Român al Consiliului Mondial
al Energiei (CNR – CME).
Festivitatea de deschidere a
conferinței, ce s-a desfășurat în
Aula Bibliotecii UPT, a fost deschisă de către domnul profesor George DARIE, prorector al UPB. Domnia sa a marcat parcursul iterativ
al conferinței, care își va continua
edițiile bianuale, dar care a devenit
itinerantă, fiecare ediție fiind organizată de un alt centru universitar
național. Ediția precedentă (2017)
a fost organizată la Iași de către
Universitatea Tehnică Gheorghe
Asachi, iar ediția viitoare (2021) va
fi organizată la Cluj, de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
În continuare, a luat cuvântul
domnul Nicolae ROBU, primarul Municipiului Timișoara, care a prezentat pe larg strategia de dezvoltare a
orașului bazată pe cercetarea tehnologică, precum și strânsa legătură
dintre UPT și administrația locală.
Domnul profesor Adrian BADEA,
Președintele AOSR, a evocat parcursul istoric al conferinței CIEM, ale
cărei baze au fost puse printr-o colaborare cu specialiștii francezi de la
L’Agence Française pour la Maîtrise
de l’Energie, la începutul anilor ‘90.
Vorbitorii care au completat
luările de cuvânt au fost domnii
decani Sorin MUȘUROI de la UPT
– Facultatea de Electrotehnică
și Electroenergetică (FEE), Horia
NECULA de la UPB – Facultatea de
Energetică, precum și domnul prodecan al FEE – UPT, Doru VĂTĂU,
președintele ediției din acest an a
conferinței. De asemenea, a luat

cuvântul doamna Claudia POPESCU,
președinte CNFIS.
Lucrările conferinței au fost împărțite în trei secțiuni, în care s-au
desfășurat prezentările autorilor, în
paralel. În prima serie a sesiunilor
tehnice s-au desfășurat lucrările
secțiunilor Eficiență Energetică, Mecanica Fluidelor și Ingineria Nucleară. De asemenea, în Sala Multimedia s-a desfășurat Masa Rotundă cu
titlul „Tradition and novelty in Live

dicată sesiunilor tehnice cu subiecte
diverse, precum Centrale Hidro (1)
și (2), Impact acupra Mediului (1) și
(2), Surse Regenerabile de Energie
(2), precum și Orașe Inteligente. Și
de această dată prezentările au fost
urmărite cu un real interes, specialiștii din audiență întreținând dialogul cu autorii prezentărilor.
Misiunea conferinței este gândită
ca un amestec de educație, cercetare și inovare – ceea ce reprezintă o

Working. Evolution and perspectives
of Live Maintenance in Romania“,
organizată de Transelectrica.
Cea de-a doua parte a sesiunilor
tehnice a fost marcată de prezentările din domeniile Sisteme Electroenergetice, Eficiență Energetică (2) și
Mecanica Fluidelor (2). Lucrările s-au
axate pe teme curente de cercetare,
prezentatorii oferind un nivel științific
ridicat, acest lucru confirmându-se
prin interesul deosebit al audienței,
care a generat un dialog deosebit de
util pentru spesialiștii prezenți.
Cea de-a treia parte a prezentărilor a fost dedicată Surselor Regenerabile de Energie (1), a Sistemelor Electroenergetice (2) și Mecanicii
Fluidelor (3). Și această parte a prezentărilor a dovedit un real interes,
soluțiile tehnice prezentate suscitând
un dialog intens între participanți.
Ziua de 18 Octombrie a fost de-

cheie către o societate și o economie
bazată pe cunoaștere. Inițiativele din
zona universitară converg către un
sentiment de comunitate și un mare
scop comun: identificarea unor soluții la provocările globale. De la energie curată la un trafic mai bun, de la
orașe și întreprinderi mai inteligente
la viitorul internetului, organizatorii conferinței își propun să susțină
convergența științelor vieții, fizice
și inginerești, drept catalizator pentru soluții noi. Cea de-a noua ediție
a Conferinței internaționale privind
energia și mediul și-a propus să răspundă la unele dintre întrebările importante în domeniul dezvoltării rapide a ingineriei energetice și ingineriei
de mediu și să inspire atât studii de
cercetare cât și aplicații practice prin
promovarea interacțiunii dintre oamenii de știință din universități, instituții de cercetare și industrie. 
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CONFERINȚA “STRUCTURI AVANSATE, MATERIALE
ȘI SISTEME ELECTRICE” ICPE-CA, 20 – 22 NOIEMBRIE
2019. SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME
În zilele de 20 – 22 noiembrie
2019, a avut loc, la Predeal, prima
Conferință Internațională din domeniul Ingineriei Electrice „Advanced
Structures, Materials and Electrical
Systems” (ASMES) organizată de INCDIE ICPE-CA cu sprijinul Ministerului Cercetării și Inovării. CNR – CME
a fost coorganizator al evenimentului.
Lucrările conferinței, cuprinzând
lucrări
invitate,
prezentări în plen,
prezentări orale pe
secțiuni și sesiune
de postere au pus
în evidență principalele rezultate ale
activității de cercetare în domeniile
științifice corespunzătoare celor 8 departamente de cercetare și a laboratoarelor de cercetare ale Institutului:
– energii noi și
regenerabile;
– surse de energie convenționale;
– mașini și acționări electrice;
– materiale avansate pentru inginerie electrică;
– ingineria și managementul
mediului;
– inginerie medicală;
– metode de măsură și caracterizare materiale și produse pentru
inginerie electrică.
Lucrările prezentate au avut ca
autori cercetători din cadrul ICPE-CA,
dar și un mare număr de specialiști
din țară și din străinătate, din învățământul superior, institute de cercetare, industrie.
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La succesul lucrărilor conferinței și-au adus aportul specialiști și
cercetători din Bulgaria, Rusia, Germania, Italia, Anglia, Canada, Israel
Republica Moldova, Polonia, Belgia,
Elveția.
Informațiile transmise, atât în
cadrul sesiunilor orale, cât și în
cadrul sesiunilor poster, au iniți-

at ample discuții între specialiștii
participanți, subliniind importanța
studiilor efectuate, posibilitatea
implementării lor în economia reală, precum și direcțiile de dezvoltare în viitor a cercetărilor. A fost
subliniat faptul că toate temele
abordate în cadrul lucrărilor prezentate corespund direcțiilor de
cercetare pe plan mondial și aduc
un aport important la dezvoltarea
științei și a tehnologiei în domeniul
ingineriei electrice.
Cu deosebită atenție au fost urmărite lucrările care au inclus rezultate ale cercetărilor privind noile

materiale pentru industria electrotehnică și a noilor tehnologii de realizare a acestora. Au fost prezentate
rezultate privind elaborarea și utilizarea noilor materiale magnetice, a
nano-materialelor, a nanotuburilor
din carbon. De asemenea, au fost
prezentate noi proceduri și echipamente pentru evaluarea caracteristicilor noilor tipuri de
materiale. Au fost urmărite cu mare atenție
rezultate obținute de
cercetători de la Institutul de Cercetări Nucleare de la Dubna, în
cadrul Laboratorului de
Fizica Neutronilor, de
la Institutul de Științe
și Tehnologii Nucleare CNR Milano, Bristol
BioEnergy Centre UK,
ICPE-CA, precum și în
cadrul altor institute de
cercetare din România.
Problemele legate
de efecte ale tehnologiilor actuale asupra
mediului ambiant, cât și preocupările specialiștilor privind decarbonarea surselor de energie prin
dezvoltarea surselor fotoelectrice
și a celulelor cu combustibil, cu
noi caracteristici și randamente ridicate, au fost amplu analizate în
cadrul lucrărilor prezentate, fiind
subliniate contribuțiile specialiștilor
din cadrul ICPE-CA pentru realizarea unui mediu ambiant mai curat
și mai sănătos, mai ales în mediul
urban. În acest sens, s-au bucurat
de succes, lucrări care au prezentat
rezultate ale cercetărilor inginerești
în domeniul biomedical. 
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PROF. EMERIT DR. ING. NICULAE NAPOLEON
ANTONESCU, LA A 85-A ANIVERSARE
Elena Ratcu, consilier al CNR – CME
Se spune deseori că omul este
suma acțiunilor sale, a ceea ce a făcut și a ceea ce poate face. În cele
ce urmează vom încerca, în câteva
cuvinte, să amintim ceea ce a realizat până acum în viață ilustrul
profesor Niculae Napoleon, ceea ce
realizează în prezent și ceea ce, cu
siguranță, va realiza în continuare.
Profesor de elită și fost rector
al Universității Petrol – Gaze de la
Ploiești, domnul profesor emerit dr.
ing. Niculae Napoleon Antonescu
este în prezent rector onorific al
aceleiași Universități, iar pe 20 octombrie 2019 a aniversat frumoasa
vârstă de 85 de ani!
Pentru domnul profesor luna octombrie are o triplă valoare emoțională și o semnificație aparte, pentru
că pe data de 20 octombrie își sărbătorește ziua aniversară, pe 19 octombrie sărbătorește ziua de naștere a
soției sale, care anul acesta a împlinit
frumoasa vârstă de 82 de ani, iar pe
31 octombrie sărbătoresc împreună
ziua căsătoriei care, iată, anul acesta
a ajuns la cea de-a 55a aniversare.
Este o personalitate plurivalentă
a energeticii românești, profesionist
în utilaj petrolier și petrochimic, inginerie de petrol, gaze și mediu, cu
o prodigioasă activitate didactică,
profesională și științifică.
Activ, implicat în zeci de proiecte, riguros și cu o energie debordantă care i-ar putea face invidioși pe
mulți tineri, domnul profesor Niculae Napoleon Antonescu a ales activitatea legată de petrol pentru că
provine dintr-o zonă petrolieră, fiind
născut în comuna Ederile din județul Prahova, la 20 octombrie 1934.
După absolvirea Școlii Medii Tehnice
de Petrol din Moreni – Dâmbovița, a
urmat cursurile Institutului de Petrol
și Gaze din București, pe care l-a
absolvit în 1957. Șef de promoție,
cu bursă republicană, a fost solicitat să rămână în cadrul institutului
pentru a urma o carieră didactică.
A preferat însă să lucreze în producție, ca inginer mecanic la Întreprinderea de Prospecțiuni Geologice
din București – Trustul de Explorări

Geologice din Ministerul Petrolului.
Văzându-i rezultatele excelente de
la facultate, directorul general al
Trustului i-a propus să meargă două
săptămâni la Uzina 23 August să
vadă cum funcționează motoarele
Diesel pentru instalațiile de foraj,
apoi să se ducă la Câmpina să vadă
cum se repară acestea și după aceea
la Sinaia să vadă cum sunt pompele
de injecție. Grație
profesionalismului
de care a dat dovadă după câteva
luni de stagiatură
a fost transferat
la Întreprinderea
de Foraj Craiova,
unde a devenit șeful Serviciului mecano-energetic, la
numai 10 luni de la
absolvirea facultății. După 18 luni de
activitate în producție, în ianuarie
1959 s-a transferat ca preparator
principal la Institutul de Petrol, Gaze
și Geologie din București, iar între
1959 – 1976 a parcurs toate treptele
ierarhiei universitare, devenind profesor universitar în anul 1976. Între
1970 și 1979, a fost decanul Facultății de Mașini și Utilaj Petrolier, prorector (1979 – 1987 și 1992 – 1996)
și rector (1996 – 2004). Din anul din
2004, este rector onorific al Universității Petrol – Gaze din Ploiești.
În 1970 a susținut teza de doctorat: „Cercetări asupra construcțiilor lanțurilor cu role și zale scurte
folosite la transmisiile instalațiilor
de foraj“.
Cu specializări la Illinois Institute of Technology din Chicago – SUA
(1972 – 1973) și la Edingburgh – Regatul Unit (1995), domnul profesor
Niculae Napoleon Antonescu are o
remarcabilă activitate de cercetare științifică, proiectare, dezvoltare
tehnologică și inovare în industria de
petrol și gaze. A publicat, ca autor
sau coautor 24 de manuale, cărți,
tratate și monografii, 290 de articole
științifice editate în prestigioase re-

viste și volume de specialitate, peste 200 de lucrări prezentate la sesiuni științifice naționale și internaționale, are 13 brevete de invenție și
a condus sau participat la realizarea
a peste 150 contracte de cercetare
științifică încheiate cu beneficiari din
toate sectoarele industriei de petrol
și gaze, precum și din programe de
cercetare, dezvoltare și inovare naționale și internaționale. A condus peste
250 de proiecte de
diplomă și lucrări de
masterat, a îndrumat
și format peste 30 de
doctori în științe inginerești din țară și din
străinătate, conduce
în prezent 12 doctoranzi români și străini. A fost membru
fondator și vicepreședinte al Consiliului
Național al Rectorilor
(1996 – 2004), vicepreședinte și prim-vicepreședinte
al Asociației Române de Tribologie
(din 1978). A fost membru în Parlamentul României (1996 – 2004).
Este președintele Consiliului Științific al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR – CME) și are contribuții
de valoare la toate evenimentele
organizate de Comitet, precum și în
organizarea evenimentului etalon al
acestuia, forumurile FOREN.
Pentru întreaga sa activitate
didactică, științifică, managerială,
publică, culturală și socială a fost
distins cu numeroase ordine, medalii, diplome: Ordinul Muncii clasa a
III-a (1974), medalia Meritul Științific (1972), Ordinul Steaua României
în grad de cavaler (1999), Diploma
de Onoare a Asociației Black Sea
University Network (2001), precum
și peste 50 diplome și medalii de
onoare din partea unor prestigioase instituții și universități din țară
și din străinătate, dar și din partea
unor prestigioase instituții, societăți științifice și academice, asociații profesionale, companii etc. Este
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de asemenea Cetățean de onoare
al municipiului Ploiești (2003) și al
Municipiului Moreni (2004). Biografia sa a fost publicată în peste 25
de lucrări și dicționare personalități
naționale și internaționale.
Întrebându-l odată care este
filosofia sa de viață, ne-a răspuns:
„În general în tot ceea ce faci trebuie să fii echilibrat, să nu fi negativist
și să nu spui niciodată «nu se poate». Pentru mine nu există «nu se
poate», mie trebuie să-mi spui cum
se poate. Dacă nu știi, atunci vine
altul care îmi spune cum se poate.

Întotdeauna am fost un tip sociabil
și m-am integrat ușor în toate colectivele. Am educat și am pregatit
oamenii, iar asta îmi dă mare satisfacție. Cea mai mare bucurie este
atunci când sunt solicitat în țară sau
în străinătate. Asta e cea mai mare
recompensă pentru mine“.
*
Ne face o deosebită plăcere
și suntem extrem de onorați ca
distinsul profesor emerit, domnul Niculae Napoeon Antonescu,
parte a generației de aur a învățământului universitar româ-

nesc și formator a zeci de generații de studenți, să facă parte
din echipa de consilieri a Secretariatului Executiv CNR – CME,
căruia îi aduce o reală valoare
adăugată.
Le dorim multă sănătate,
viață lungă și la fel de activă,
bucurii și iubire de la cei dragi,
asigurându-i în continuare de
întreaga noastră prețuire și de
tot dragul nostru. 
Secretariatul Executiv
al CNR – CME

ELEMENTE DE NANOTEHNOLOGIE
ȘI PRODUCEREA ENERGIEI
Ioan Corneliu Dinu, consilier observator al CNR – CME
Nanotehnologia, după cum se
știe, este acea ramură a științei aplicate, dar și a ingineriei, care se ocupă cu controlul materialelor organizate în funcție de scara dimensională
nanometrică (un nanometru fiind a
miliarda parte dintr-un metru). La
fel se cunoaște că proprietățile chimice și fizice ale nanomaterialelor și
a nanostructurilor sunt foarte diferite față de mostrele macroscopice
ale materialelor însele. Această diferență de comportament a materiei
în nanoscară reprezintă dezvoltarea
noilor clase de materiale și dispozitive ale structurilor utilizate chiar până
la îmbunătățirea vieții cotidiene.
Nanotehnologia în sectorul
energetic mărește portofoliul de
noi tehnologii pentru îmbunătățirea eficienței și a sustenabilitații proceselor actuale, cele mai
cunoscute pentru producerea energiei, aportul nanotehnologiei fiind extraordinar. O soluție pentru a obține
această schimbare ar fi introducerea
procedeelor nanotehnologice lucrând
cu materiale care, la nanoscara definită mai sus, pot oferi acestora
proprietăți noi. Ca un prim exemplu
interesant, regăsit în cercetările actuale, ar putea fi sursele de materiale nanostructurate structurate ce pot
fi utilizate precum catalizatori pentru
procesele de producere/exploatare
și rafinare a combustibililor fosili. O
abordare cu aceeași tematică, adică a creșterii eficienței energetice
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se regăsește deja începând cu faza
de proiectare, atât pentru instalațiile de producție, cât și pentru anume
componente care pot fi utilizate pe
parcursul dezvoltării proceselor din
sectorul energetic. Un alt exemplu la
îndemână îl constituie utilizarea din
ce în ce mai des a nanomaterialelor
cu proprietăți fizico-chimice care să-i
confere rezistența la temperaturi înalte, dar și la presiuni mari, adică
exact parametrii esențiali ai proceselor din centralele cu combustie pe
cărbune.
Un alt domeniu important
este industria și distribuția energiei electrice. Posibilitatea de a
pune împreună noi materiale pentru
care proprietățile ce asigură transportul curentului electric, adică proprietăți care, alături de transport, să
asigure scăderea pierderilor de energie pe durata transportului însuși. Și
în acest caz se poate vorbi despre
un exemplu al utilizării materialelor
nanostructurate cu proprietăți de
conductibilitate electrică optimală,
precum nanotuburile din carbune
care au și proprietăți mecanice excepționale, mult superioare materialelor tradiționale, cum ar fi oțelul, iar
ca greutate proprie sunt mai ușoare decât cele din aluminiu. Pentru
a utiliza nanomateriale cu scop de
îmbunătățire, atât a eficienței energetice, dar și a gestionării energiei
respective, nu este suficientă numai
alegerea voluntară a utilizării aces-

tor materiale, ci și reducerea folosirii
anumitor dispozitive învechite care
consumă multă energie.
Materialele nano trebuie utilizate
încă de la faza de proiectare a noilor dispozitive, evident mai eficiente,
cu consumuri diminuate, dispozitive
care să participe la funcționarea varilor instalații la care acestea sunt părți componente. De la acest exemplu
poate apărea noțiunea de integrare
a nanotehnologieiilor în locuințe. De
exemplu, producerea de ferestre cu
geamuri inteligente care să asambleze nanoproprietățile componentelor
vizavi de transformarea luminii solare
în electricitate prin ceea ce numim de
atâta timp, procedeul fotovoltaic.
Proprietățile nanomaterialelor utilizate în sectorul energetic
vor fi regăsite la proiectarea și la
realizarea rețelelor de transport
a energiei și, ceea ce este mult
mai important, a rețelelor de distribuție a energiei electrice. Pentru specialiștii sectorului energetic
grija principală, grija tradițională am
putea-o numi, este garantarea aprovizionării energetice a comunitaților
umane, activitate care în ultimul secol a reprezentat un element extrem
de important. Să ne gândim numai
la pierderile energetice foarte mari
pentru distribuția curentului electric și
nu numai (Ne referim la sursele tradiționale, hidro, nucleare, gaze naturale, petrol, cele mai importante, iar
mai apoi, cărbune, varii șisturi etc).
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Din activitatea CNR – CME
Previziunea ne indică pentru viitorul
apropiat o producție centralizată de
energie, model care se va putea pune
în operă odată cu optimizarea producerii și gestionării energiei pe principii
locale, județe de exemplu, utilizând
dispozitive realizate pe baza nanomaterialelor, deci a nanotehnologiilor, la
punctul de producere, oricum, nu departe de locul de consum al acesteia,
în așa fel încât, eficiența să acopere
întregul lanț energetic. Se așteaptă ca
realizarea din nanomateriale a acestor tipuri de dispozitive să aducă flexibilitate proceselor, să fie economice
din punct de vedere al consumului
propriu, să fie chiar estetice, astfel fiind relevante pe toate planurile.
Aceste tipuri de abordare sunt
destinate schimbării complete a
sectorului energetic, de construcții edilitare, de transport, sănătate
etc. Să readucem în discuție construirea caselor, locuințelor intelegente având integrate în pereți nu
numai nanomateriale cu izolații de
mare eficiență calorică, sonoră etc,
dar și elemente fotovoltaice pentru
a genera energia pe care întreaga
locuință să o utilizeze.
În ceea ce privește conversia
energiilor alternative, nanotehnologiile reprezintă un viitor absolut. Vom încerca să detaliem unele
concepte pornind de la interesul UE
de a finanța activitățile de cercetare
nanotehnologică. Deja s-a observat o
pregnantă dezvoltare nanotehnologică vizavi de fabricarea energiei fotovoltaice, a transformării luminii solare
în energie electrică, lumină găsită din
abundență pe mapamond. Cu toate
aceste avantaje, să le numim solare și
care vor dura pentru o infinitate temporală, producerea energiei fotovoltaice reprezintă extrem de puțin (nu mai
mult de 0,04%) din totalul energiei
produse în întreaga lume. Problemele principale sunt legate de costuri cu
toate că în ultimii 20 de ani s-au făcut
pași important, atât pe linia tehnologică, cât și pe cea infrastructurală, de
aparatură etc. care, toate împreună,
au condus la costuri mai reduse. Se
așteaptă ca eforturile științifice de
inovare și perfecționare continuă să
conducă la ridicarea eficacității producției de energie, dar și a volumelor
de energie fotovoltaică produsă. De
exemplu, în anul 1980 energia fotovoltaică costa 2 $/ kWh, valoare care
în anul 2003 era de numai 0,2-0,3 $/

kWh pentru ca în 2020 să ajungă la
doar 0,06 $/kWh. Tehnologia cunoscută constă în convertirea luminii în
electricitate bazându-se pe utilizarea
siliciului cristalin, considerat „material
activ“, material cu grosimea de aproximativ 150-300 nm (nanometru).
Această tehnologie este cunoscută ca
proces fotovoltaic de primă generație,
fiind extrem de costisitoare, cu toate
că acoperă 86% din piața de energie
regenerabilă produsă în prezent.
În ceea ce privește a doua generație a procesului fotovoltaic, acesta utilizează celule fotovoltaice cu film subțire, celule care dau posibilitatea de a
reduce costurile prin faptul că permit
procesului de transformare a fotonilor
în
electroni
puncte de libertate pentru ceea ce
numim flexibilitate mecanică. Acest
proces definit
de generația
secundă
va
deveni în viitorul apropiat
dominant pe piața energiei fotovoltaice cu preponderență pentru utilizare
domestică/ casnică, dat fiind echilibrul
realizat între costuri și eficiență.
Activitatea de cercetare actuală
este focalizată pe definirea parametrilor viitoarelor celule de transformare foton-electron cu un target evident: „a treia generație fotovoltaică“!
În componența celulelor fotovoltaice
din a treia generație vor fi utilizate
elemente din sfera nanotehnologiei
aplicate. Încă din anul 1991 inventatorii O’Regan și Gratzei au denumit
noile celule cu nanoparticele de TiO2
(oxid de titan) – Dye Sensitized Cells,
celule mai cunoscute ca fiind pe bază
de molecule de anume coloranți.
Prezentarea ar putea însemna o
ramură doar a concluziei mult mai
științifice asupra construcției viitoare
a celulei, aparținând celei de-a treia
generații fotovoltaice care își are începuturile încă din anii 1990. Moleculele de coloranți au capabilitatea de
a recupera electroni fotogenerați prin
intermediul unei soluții elelctrolitice,
soluții iodice prezente deja în celula
fotovoltaică. Unul dintre factorii cheie
pentru o bună funcționare a sistemului descris, adică transformarea propriu-zisă a fotonilor în electroni, dar

și recuperarea acestora cu ajutorul
moleculelor de coloranți se reușește în integralitate dacă celula are în
componență un film cu nanoparticule
de oxid de titan. Amintim că oxidul de
titan conferă un ridicat grad de expunere la soare a unei majore cantități de molecule de coloranți, pe de-o
parte, precum și prezența totală în
soluția electrolitică, de cealaltă parte.
Evident că această metodă este rezultatul cercetărilor din ultimul timp,
cercetări care continuă pentru a se
identifica o plajă mai largă de oxizi,
precum cel de titan, dar și o mărire
a portofoliului de coloranți ale căror
nanomolecule să asigure un proces
continuu și cu randament bun, care,
prin însumare, să
conducă la creșterea
eficienței producției
de energie depășind
randamentele obișnuite obținute utilizând celulele pe bază
de siliciu.
Temele de cercetare
nanotehnologică, în direcția
îmbunătățirii randamentului celulelor fotovoltaice sunt
definite la nivel de studio pentru utilizarea metodei electrochimice pentru
convertirea filmelor de combustibili
la construcția nanocelulelor ce vor
transforma fotonii în electroni, celule care practic vor avea un anod
(pe bază de combustibili) și un catod (conținând oxigen), cele două
elemente fiind separate de electroliți
speciali. Generalizând se poate vorbi
despre introducerea noțiunilor de nanomateriale, de nanostructuri, nanodispozitive etc. De exemplu, ca nanocombustibil se ia în calcul utilizarea
hidrogenului, ideea de bază fiind nu
numai mărirea randamentului transformării fotovoltaice, ci și reducerea
costurilor, a dimensiunilor instalațiilor,
dispozitivelor etc. Se așteaptă prezența nanotehnologiei cu toate ramurile componente la fabricarea bateriilor pe bază de nanoioni de litiu pentru
înmagazinarea energiei electrice.
Se așteaptă ca nanotehnologiile să patrundă mai elocvent, mai
semnificativ pentru îmbunătățirea
dispozitivelor pentru producerea
energiei din surse regenerabile,
dându-se șansa apariției unei metode mai responsabile și mai sustenabile pentru gestionarea energiei. 
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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

Energy Transition in South East Europe:

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:

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 regardind the development and operation of the transmision 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

> 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
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, Thoriu, fusion), (ICN and IFA)
> 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

KEY TOPICS FOR DISCUSSION SESSIONS

Oil & Gas

Clean Coal

Hydro

Nuclear

Renewables

Power

Grid
Technology

Energy
Accessibility

Disruptive
Innovative
Solutions

Environmental
Issues

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.

PAPER PREPARATION GUIDELINES
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

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.

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.

IMPORTANT DEADLINES
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

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: foren2020@cnr-cme.ro
- on USB Flash Drive or directly to the WEC/RNC headquarters

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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CALL FOR SPONSORS FOREN 2020
DORIпI SĂ VĂ ÎMBUNĂTĂпIпI IMAGINEA нI SĂ VĂ
ÎNTĂRIпI POZIпIA 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 Costine܈ti.

MenĠionăm că, având în vedere importanĠa úi prestigiul de care s-a bucurat pe plan internaĠional, Consiliul
Mondial al Energiei (CME) consideră FOREN ca fiind cel mai important eveniment regional din programul de
lucru pentru Europa Centrală úi 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 ܈i cărbunelui, de furnizori de echipamente ܈i servicii energetice, precum ܈i de institu܊ii guvernamentale ܈i nonguvernamentale reprezentative din ܊ară ܈i din strainătate.
Aflat deja la cea de-a 15-a edi܊ie, Forumul Energiei pentru Europa Centrala ܈i de Est - FOREN a devenit unul dintre cele
mai prestigioase evenimente din domeniul energiei.
Forumul va cuprinde:
 5 sec܊iuni de comunicări ܈tiin܊ifice 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
 17 Mese Rotunde la nivel de corporatie
 O expozi܊ie interna܊ională cu peste 40 de standuri
 Un program social foarte bogat ܈i diversificat.
Evenimentul va reuni peste 700 de participanti, printre care autorită܊i guvernamentale, manageri ܈i persoane de decizie
ale celor mai importante companii si organiza܊ii, cunoscu܊i ܈i aprecia܊i speciali܈ti din domeniul energiei din ܊ară ܈i din
strainătate. Prezen܊a concentrată a tuturor acestora constituie un remarcabil ܈i unic prilej de prezentare a celor mai noi
produse ܈i servicii în domeniul ale firmei dumneavoastră.
Vom fi deosebit de onora܊i dacă ve܊i accepta calitatea de sponsor FOREN 2020, contribuind astfel în mod direct la
succesul celui mai important eveniment regional din Europa Centrala ܈i de Est care va avea loc in anul 2020.
Ca o recunoa܈tere pentru calitatea de sponsor al Forumului Energiei pentru Europa Centrala si de Est FOREN 2020,
organizatorii vă vor oferi o paletă largă de modalită܊i pentru promovarea imaginii firmei. Pentru detalii suplimentare ܈i
pentru crearea unui pachet personalizat, adaptat pentru a corespunde strategiei dvs. de comunicare ܈i nevoilor
specifice de vizibilitate, vă rugam să contacta܊i 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 ܈i societatea dumneavoastră va fi fructuoasă ܈i în
interesul ambelor păr܊i, vă mul܊umim anticipat ܈i vă rugăm să prim܊ti expresia deosebitei noastre considera܊ii.
Cu deosebită stimă,
Stefan GHEORGHE
Director General Executiv

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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Legal Newsletter
5 Noiembrie 2019

5 November 2019

Modificările (adoptate conform Legii 193/2019 –
“Modificarea”) aduse Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții
(”Legea”) au fost publicate în 30 octombrie 2019 în
Monitorul Oficial al României.

The amendments (adopted under Law no 193/2019
– hereinafter the “Amendment”) to the Construction
Law no 50/1991 (the “Law”) were published on 30
October 2019 in the Official Gazette of Romania.

Modificările au intrat în vigoare pe 2 Noiembrie 2019.

The amendments entered into force on 2 November
2019.

Vă rugăm să regăsiți mai jos o scurtă descriere a celor
mai relevante modificări pentru sectorul energetic:

Kindly find below a brief description of the most
relevant amendments for the energy sector:

1. Limitări clare pentru autorități vizavi de ce pot
să solicite beneficiarului

1. Clear limitations as to what public
authorities may ask form the applicant

În practică, am întâlnit situații în care autoritățile au
interpretat în mod extensiv (aproape abuziv)
anumite aspecte (de cele mai multe ori, de natură
tehnică) legate de cererile de autorizare și au
solicitat documente suplimentare (uneori chiar au
impus condiții) uneori nelegate de obiectul
autorizației
de
construire/demolare.
Într-o
încercare de prevenire a unor asemenea situații,
prin Modificare [Art. 5 alin. (4) din Lege] se
interzice expres solicitarea prin certificatul de
urbanism de avize care nu sunt legate de
obiectivul supus autorizării.

We have actually experienced situations when
authorities extensively (almost abusively)
interpreted certain (mostly technical) aspects of
the permitting application and asked for
supplementary documents, even imposed
conditions hardly related to the object of the
requested building/ demolition permit. In an
attempt to prevent such situations, the
Amendment (under Art. 5 para 4 of the Law)
expressly forbids requesting under the urbanism
certificate any approvals unrelated to the
permitted objective.

2. Măsuri de urgentare a procesului de autorizare

2. Measures to speed up the permitting process

Depunerea/ridicarea personală a documentației
la/de la autoritățile competente poate fi lipsită de
eficiență (mai ales, în cazul autorizațiilor de
desființare, când este probabil ca solicitantul să nu
mai desfășoare operațiuni în zonă).

Filing/ obtaining documentation with/from the
competent authorities in person may be
inefficient (particularly in case of demolishment
permits when it is likely that the applicant has no
longer operations in said area).

Considerăm binevenită posibilitatea nou introdusă
de a comunica în mod valabil certificatul de
urbanism în format digital (cu semnatură digitală),
prin e-mail [conform Art. 6 alin. (22) din Legea
modificată]. Mai mult, daca documentația tehnică
are nevoie de modificări/completări, acestea pot fi
solicitate prin e-mail [conform Art. 7 alin. (16) din
Legea modificată]. Astfel de măsuri pot facilita
comunicarea oficială valabilă prin e-mail (ceea ce
clar poate accelera/ scurta procedura de
autorizare).

We welcome the newly introduced possibility to
validly communicate the urbanism certificate, in
a digital format (bearing a digital signature), via
e-mail (as per Art. 6 para 22 of the amended
Law). Moreover, if the technical documentation
needs rectification/ supplementation, such
actions may be requested via e-mail (as per Art.
7 para 16 of the amended Law). These
measures
could
facilitate
official
valid
communication via e-mail (which would
obviously speed up/ shorten the permitting
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procedure).
Emiterea în regim de urgență a autorizației de
construire a fost redusă la numai 7 zile (anterior
erau 15), în schimbul unei taxe de urgență.

Emergency issuance of building permit was
reduced to only 7 days (from 15), against an
emergency tax.

În orice caz, aplicarea efectivă a acestei proceduri
de urgentare va depinde de operativitatea
autorităților județene/ locale întrucât fiecare dintre
acestea trebuie să-și organizeze propriul sistem și
să stabilească o taxă [Art. 7 alin. (16) din Legea
modificată].

However, the effective application of this
emergency procedure will depend on the
efficiency of the county/ local competent
authorities, as each of them must organise its
own system and set a tax (Art. 7 para 16 of the
amended Law).

Certificatul de urbanism trebuie să fie emis în
termen de 15 zile (redus de la 30 de zile), conform
Art. 6 alin. (2) din Legea modificată.

The urbanism certificate must be issued within
15 days (reduced from 30 days), as per Art. 6
para 2 of the amended Law.

3. Măsuri de simplificare
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3. Simplification measures

Spiritul Modificării este clar în sensul simplificării
formalităților de autorizare. Modificarea aduce un
număr de măsuri menite să reducă/faciliteze
parcurgerea etapelor de autorizare. Unele dintre
măsurile aduse prin Modificare se regăsesc, într-o
formă asemănătoare, în Normele de aplicare a
Legii, dar prin includerea direct în Lege, măsurile
respective vor dobândi forța juridică superioară.

Overall, the spirit of the Amendment is clearly in
favour of simplifying the permitting formalities. It
introduces a number of measures meant to
remove/ facilitate completion of the permitting
steps. Some of said measures are currently (in a
similar form) included in the Application Norms
of the Law, but they will benefit of superior legal
strength once reflected in the Law.

Cele mai relevante sunt:

The most relevant are:

-

în cazul în care lucrările nu sunt începute în
perioada de valabilitate a autorizației, (în
anumite condiții) o nouă autorizație poate fi
eliberată fără emiterea unui certificat de
urbanism și fără alte avize [conform Art. 7 alin.
(6) din Legea modificată];

-

should the works not start within the permit’s
validity period, (under certain conditions) a
new permit may be granted without the
issuance of an urbanism certificate and other
approvals [(as per Art. 7 para 6 under the
amended Law);

-

în cazul în care lucrările nu sunt finalizate în
perioada de valabilitate a autorizației, (în
anumite condiții) o nouă autorizație poate fi
eliberată făra emiterea unui certificat de
urbanism și fără alte avize [conform Art. 7 alin.
(61) din Legea modificată];

-

should the works not be completed within the
permit’s validity period, (under certain
conditions) a new permit may be granted
without the issuance of an urbanism
certificate and other approvals [As per Art. 7
para. (61) under the amended Law];

-

în cazul în care lucrările sunt suspendate
pentru o perioadă mai mare decât durata de
execuție autorizată, (în anumite condiții)
reînceperea lucrărilor poate fi permisă numai
pe baza unui raport de expertiză tehnică
privind lucrările efectuate [conform Art. 7 alin.

-

should the works be suspended for a period
longer than the permitted execution duration,
(under certain conditions) restart of the
works may be allowed only on the basis of a
technical report regarding the completed
works [As per Art. 7 para. (62) under the
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(61) din Legea modificată].
4. Aspecte specifice pentru industria țițeiului și a
gazelor naturale
A existat o dezbatere privind necestitatea (sau nu)
a obținerii autorizației de construire pentru achiziția
de seismică. Art. 3 alin. (1) litera e) din Lege se
referă la construcțiile industriale care pot fi
efectuate cu respectarea dispozițiilor autorizațiilor
de construire și a regulilor specifice pentru (printre
altele) „lucrări de foraje și excavări necesare pentru
efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor
geologice”. Modificarea introduce la Art. 11 alin. (7)
din Lege o excepție de la obligația de a obține o
autorizație de construire pentru „prospecțiuni
seismice [...] în condițiile în care acestea nu
presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor
de construcții”.
Modificarea menține exceptarea de la obligația de
a pregăti o documentație de urbanism pentru
autorizarea sondelor de gaze și țiței aflate în
extravilan. Cu toate acestea, pentru facilități sau
conducte (localizate de asemenea în extravilan)
această excepție nu a fost extinsă; prin urmare,
încă poate fi solicitată pregătirea unor astfel de
documentații de urbanism pentru facilități sau
conducte localizate în extravilan (fapt ce, uneori,
întârzie substanțial procesul de autorizare și, prin
urmare, inclusiv punerea în producție a sondei).

amended Law].
4. Specific aspects for the oil and gas industry
There’s been a debate with respect to the
necessity of obtaining (or not) a construction
permit when acquiring seismic. Art 3 para 1
letter e) of the Law refers to industrial
constructions that can be built with the
observance of the provisions of the construction
permit and of the specific regulation for (among
others) “drilling and excavation works required
for geotechnical studies and geological
prospects”. The Amendment introduces under
Article 11 para 7 letter c) of the Law an
exception from the obligation to obtain a
building permit for “seismic prospecting […]
provided they do not entail drilling or
construction works”.
The Amendment maintains the exception from
the obligation to prepare an urbanism
documentation for permitting oil/ gas wells
located extra-muros. However, for facilities or
pipelines (also located extra-muros) this
exception has not been extended; as such, it
still can be required to prepare such urbanism
documentation
for
extra-muros
facilities/
pipelines (sometimes substantially delaying the
permitting process with direct consequences on
bringing onstream the production itself).

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați:

For further details, please contact:

Daniel Vlasceanu

Daniel Vlasceanu

Partener

Partner

+4 0728 182 566

+4 0728 182 566

daniel.vlasceanu@vepartners.ro

daniel.vlasceanu@vepartners.ro

Acest newsletter a fost pregatit exclusiv in scop de informare
generala si nu se va interpreta ca si consultanta juridica. In masura
in care considerati util sa aflati mai multe despre aspectele ce fac
obiectul acestui newsletter, va rugam sa ne contactati.

This newsletter was prepared solely for general information
purposes and shall not be construed in any way as legal advice.
Should you find it useful and want to know more about the issues
presented herein, please do not hesitate to contact us.
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DR. ING. ION ȘT. BASGAN – INVENTATORUL
FORAJULUI LA MARE ADÂNCIME, UN NUME
DE REFERINȚĂ ÎN DOMENIILE ȘTIINȚEI
ȘI TEHNICII MONDIALE
Conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase, membru al Comitetului Român
pentru Istoria și Filozofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române
Introducere
Anul acesta s-au împlinit 100 de
ani de când marele inventator român George (Gogu) Constantinescu
(4 octombrie 1881 – 12 decembrie
1965) a elaborat Teoria sonicității,
care ulterior a avut numeroase aplicații importante, inclusiv în industria de petrol și gaze.
Inventatorul
român
George Constantinescu a
fost considerat „un savant
de dimensiuni planetare“
printre marii savanți și
tehnicieni ai vremii (conform Leaders în the March
of Progress, 1900 – 1925).
Invențiile lui George
Constantinescu au produs
evoluții fără precedent în
domeniile tehnicii și științei mondiale. Fondator al
teoriei sonicității, acesta
a avut numeroși discipoli,
printre cei mai reprezentativi pe care i-a reținut
memoria științei și tehnicii
românești și mondiale au fost inventatorul forajului la mare adâncime, Ion Șt. Basgan și prof. univ. dr.
ing. Alexandru Dan T. Măruță.
Aspecte ale vieții
și activității inventatorului
Ion Șt. Basgan
Născut pe meleaguri vrâncene,
la Focșani, în anul 1902, la 24 iunie,
sub steaua creativității, a spiritului
pentru adevăr și frumos, Ion Șt.
Basgan avea să devină una dintre
cele mai proeminente figuri ale științei și tehnicii românești, precum și
un neobosit luptător pentru apărarea
intereselor naționale. Cum nimic nu
este întâmplător pe acest pământ
românesc răscolit de patimi, tot așa
avea să fie și apariția divină pe meleaguri mioritice a acestui om. Istoria neamului Basgan își are rădăcinile adânc înfipte în pământul
României, iar tot ceea ce s-a acu-
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mulat din generație în generație
s-a transmis noului născut, Ion Șt.
Basgan.
Ion Șt. Basgan provenea dintr-o familie a cărei prezență pe aceste ținuturi pitorești era de peste trei
sute de ani, iar despre mama sa se
cunoaște că ar fi fost descendenta

unei familii vechi de păstori ardeleni. De-a lungul existenței acestei
onorabile familii, se poate aprecia
că genialitatea lor a fost o stare de
spirit, simbol al existenței și perenității neamului românesc dotat
cu autentice capacități intelectuale, dublate de o puternică forță și
dorință de studiu. Ion Șt. Basgan
a absolvit Școala Primară nr. 2 din
Focșani și a parcurs anii liceului
Internat din Iași, ca bursier și premiant. Înclinația sa spre studiu i-a
permis să obțină reale performanțe
la învățătură. A absolvit liceul la 5
iulie 1920, obținând o bursă Steaua
Română, pentru a urma cursurile
Școlii Superioare de Mine și Metalurgie (Montanistische Hochschule 5, Leoben–Austria) în perioada
1920 – 1925 și, ulterior, în 1933,
obține titlul de doctor în științe tehnice. Ion Șt. Basgan devine celebru datorită îmbunătățirii în esență

a metodei de foraj Rotary, cea mai
răspândită în toate țările unde se
exploata petrolul, prin introducerea
prăjinilor grele proporționale între
sapă și garnitura de prăjini.
Predestinat să ofere științei și
tehnicii românești o serie de realizări de răsunet în domeniul perfecționării forajului, Ion Șt. Basgan a
fost, este și va rămâne unul dintre
cei mai străluciți inventatori români.
Inspirat de ideile noi ale sonicității,
Ion Șt. Basgan a fost autorul a
peste 50 de lucrări tehnico-științifice apărute în publicații de specialitate din diferite țări.
Discipol și colaborator al părintelui sonicității, Gogu Constantinescu,
inginerul petrolist Ion Șt. Basgan
s-a remarcat în planul creației tehnico-științifice prin numeroase realizări de excepție, în domeniul industriei petroliere, care, ulterior, au
devenit priorități pe plan mondial.
Dintre realizările sale deosebite,
privind perfecționarea tehnicii forajului, noi amintim: • Metoda pentru îmbunătățirea randamentului și
perfecționarea forajului rotativ, prin
rotație percutantă și prin amortizare
a presiunilor hidromecanice (Brevet
român nr. 22.789/1934) • Un nou
sistem de foraj, care ia în considerare presiunea hidrostatică și transmiterea energiei sonice la distanță
prin utilizarea prăjinilor grele proporționale și forajul sonic (Brevet
SUA nr 2.103.137/1937)
Invențiile sale au fost apreciate
atât de părintele sonicității, George
(Gogu) Constantinescu, cât și de alți
specialiști din țară și din străinătate.
Având la bază principiul sonicității, noul sistem de foraj va revoluționa industria petrolieră americană. În felul acesta, economia
americană își va rotunji substanțial profitul, prin economii anuale de
1,8 miliarde dolari. Din păcate, Ion
Șt. Basgan (decedat în 15 decembrie 1980) și urmașii săi nu au fost
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beneficiari ai dreptului de autor. De vibrații al sapei. Metoda de foraj
asemenea, unele instituții academi- sonic, aplicată și în alte țări, se bace sau profesionale au omis, cu di- zează pe vibrațiile produse de pomverse prilejuri, să-l comemoreze pe pele de noroi în garnitura de foraj
marele om de știință Ion Șt. Bas- și transmiterea energiei la distanță
gan, care a trăit și a muncit pen- prin garnituri de foraj, fără aparat
tru știința românească și nu numai, de vibrație de fund.
Pentru a evita săparea găurilor
dovedind din plin că geniul este o
caracteristică dominantă a neamu- deviate și a ruperii prăjinilor, Ion
lui românesc și nu un banal joc al Șt. Basgan evidențiază însemnăîntâmplării.
Multe din realizările inventatorului Ion Șt. BasPatente
gan au constituit tema
ale inventatorului
unor ample dezbateri în nuIon Șt. Bsagan
meroase publicații periodice și tratate, fiind totodată
surse de inspirație pentru
alți specialiști în perfecționarea tehnicii forajului. În
prefața uneia dintre lucrările inventatorului Ion Șt.
Basgan, publicate în fosta
URSS, în 1935, prof. K. Țiscenko a consemnat rezultatele deosebite obținute în
activitatea practică în fosta
URSS și SUA, remarcând în
același timp următoarele:
„obligând sapa să vibreze
în cursul forajului rotativ
și dând prin aceasta o sarcină dinamică alternativă
asupra tălpii, se poate obține o mărire însemnată a
avansării sapei. Acest lucru a fost tatea utilizării prăjinilor grele prodovedit de experiențele A.Z.N.I.I., porționale în garniturile de foraj, a
care au arătat că sapa, care de fapt căror greutate este egală cu greua terminat avansarea sa, începe din tatea lăsată pe sapă. Prin procedeul
nou să lucreze sub acțiunea vibrați- amintit se obține o săpare verticală,
ei longitudinale”. Cele afirmate mai al cărui randament economic represus au avut șansa să fie verificate în zintă 30-50% în raport cu metodele
practică, în România, în anul 1938, aplicate anterior.
În lucrările științifice
la sonda nr. 471 de pe perimetrul
89 Ghirdoveni. În urma verificărilor ale savanților americani
privind aplicarea procedeului Bas- Murray Hawkins și Norgan, s-au obținut rezultate pozitive, man Lamont de la Unicare au confirmat viteza forajului, versitatea din Louisiana
reducerea costului acestuia, precum (California SUA), precum
și îmbunătățirea calității lui, prin ob- și în cursurile universitare
ținerea unei găuri perfect verticale.
americane, franceze, gerÎn esență, procedeul Basgan se mane, rusești sau româbazează pe două principii: forajul nești (prof. Moore, prof.
sonic și tehnica utilizării prăjinilor Wolf, prof. Evescenko,
grele proporționale. În felul acesta, prof. S.I. Siscenko ș.a.)
forajul rotativ simultan percutant – s-au evidențiat originea
forajul sonic permite sapei să efec- românească a ideii protueze asupra tălpii lovituri de per- fesorului dr. ing. Ion Șt.
cuție, în timp ce sapa continuă să Basgan, precum și conse rotească. Loviturile de percuție tribuția ei la dezvoltarea
sunt rezultatul efectului sonic, fapt științei românești. De asemenea, în
care conduce la un anumit nivel de toate cursurile despre forajul sonde-

lor, utilaj petrolier ș.a., predate studenților de la facultățile Universității
Petrol-Gaze din Ploiești, de la înființare până în prezent, invențiile, realizările și lucrările marelui inginer,
cercetător și inventator român Ion
Șt. Basgan, au tratat și tratează, în
mod special, realizările de excepție
ale acestuia în acest domeniu și nu
numai (vezi cursuri predate de profesori Georgescu Gh. Pacoste Gh.,
Iordache Gh., Macovei N., Avram L.
ș.a.).
După ample cercetări, studii
și calcule, Ion Șt. Basgan a demonstrat că în cazul metodei solei,
punctul de aplicație al forței lui Arhimede se află în capătul de jos al
garniturii și nu în centrul de greutate al garniturii de foraj introduse în
noroiul de săpare.
În felul acesta, Ion Șt. Basgan,
cu invențiile sale (brevetate în România și SUA), de mare importanță prin
efectele economice ale aplicării lor în
practică: forajul cu prăjini grele proporționale și forajul sonic, se înscrie în
panoplia marilor inventatori români.
Astfel, știința și tehnica românească
contribuie, datorită inginerului Ion
Șt. Basgan, cu una dintre cele mai
valoroase invenții la patrimoniul tehnico-științific universal.
Prin tot ceea ce a creat, Ion Șt.
Basgan a fost și va rămâne un inventator de geniu al poporului român, un „nemuritor” ale cărui creații aparțin deja întregii umanități. În
plus, dimensiunea sa profesională
poate fi completată cu aceea a unui
fin observator al vieții politice, cu
toate că nu a preferat niciodată să
intre în profunzimea acestui
joc, chiar dacă
solicitările mai
marilor zilei nu
au lipsit. Existența sa a fost
predestinată în
mod
deosebit
pentru creativitatea
tehnico-științifică și
mai puțin pentru incertitudinea politicii, cu
toate că a avut
contribuții remarcabile, demonstrând iubirea față de țară și
față de interesele naționale. 
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Noutati
‚ editoriale

O carte cât trei cursuri: „Bazele tehnice și economice ale piețelor
de energie electrică“, de Virgil Mușatescu, Nicolae Golovanov,
Virgil Dumbravă, George-Cristian Lăzăroiu, Marius-Aurelian Nicolae
Editura AGIR, București, 2019, 17x24 cm, legată, ISBN 978-973-720-774-6, 348 pag., 42 lei/ex.
Greu, foarte greu, mult mai
greu decât autorii și chiar editorii
și-ar fi închipuit, a văzut, în cele
din urmă, lumina tiparului, la Editura AGIR, lucrarea Bazele tehnice și economice ale piețelor
de energie electrică (Autori:
Virgil MUȘATESCU, Nicolae GOLOVANOV, Virgil DUMBRAVĂ,
Gerorge-Cristian LĂZĂROIU, Marius-Aurelian NICOLAE).
De ce o asemenea carte,
cu o asemenea tematică?,
vă veți putea, în mod sigur,
întreba. Ei bine, înaintea
dumneavoastră sau venindu-vă în întâmpinare și-au
pus această întrebare și autorii volumului, iar răspunsul este, logic și firesc, fundamentat pe complexitatea
procesului de reformă a sectorului energiei electrice. „În
esență, ne-o spun autorii,
reforma sectorului energiei
electrice presupune separarea activităților sectorului
și desprinderea zonelor de
monopol natural de cele posibil concurențiale. ...În cadrul acestui proces
care cuprinde inclusiv dezvoltarea
piețelor, problematica fluxurilor financiare se complică, dar apare marele
avantaj de a permite abordarea unor
politici avantajoase atât pentru sector, cât și pentru utilizatorul final...“
Lucrarea Bazele tehnice și economice ale piețelor de energie
electrică este structurată pe trei
părți judicios și inteligent tratate,
urmărind o logică atât în ce privește
enunțarea și lămurirea subiectelor,
cât și al modului de însușire a lor de
către lectorul interesat (Mergând pe
firul unei asemenea argumentări, în
ce mă privește aș fi schimbat succesiunea primelor două părți. Dar
alegerea autorilor trebuie respectată și, în același timp, recunoscute și
valențele actualei succesiuni).
Prima parte, Bazele economice ale piețelor de energie electrică
îl pune pe cititor, de la început, la
curent cu elementele economice de
bază privind teoria piețelor pornind
de la cerere și ofertă până la echilibrul acestora, trecând prin elasticitatea atât a ofertei, cât și a cererii, dar
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nesărind nici peste problemele surplusului, fie la cumpărător, fie la producător/furnizor. Din această primă
parte, coordonată de prof. dr. Virgil
Mușatescu, cititorul se va familiariza
cu caracteristicile, cu importanța și
cu structura industriilor de rețea, cu
piețele posibile pentru structuri monopoliste. În legătură cu toate acestea sunt analizate în profunzime cele
două tipuri de
competiție: perfectă și, respectiv,
imperfectă,
dar și diferitele
forme de piață,
atât în ce privește
piețele de energie
electrică, cât și
piețele
interdependente cu piețele de energie.
Prima parte a lucrării se încheie
cu un capitol care
analizează disparitățile piețelor de
energie electrică,
dar și viitorul posibil al acestora.
Partea a doua, coordonată de
prof. dr. Nicolae Golovanov, tratează bazele tehnice și piețele de energie electrică în România. Din capul
locului cititorul ia contact cu modul,
cu locul și cu caracteristicile producerii energiei electrice, precum și cu
posibilitățile de stocare ale acesteia.
După parcurgerea unui capitol în care
sunt descrise câteva caracteristici ale
sistemului electroenergetic cititorul ia
act, pentru informare și mai mult decât atât, cu diferitele piețe de energie
electrică din România, pornind de la
ansamblul de piețe centralizate, trecând prin piețele organizate de OPCOM și ajungând la piețele organizate
de Transelectrica, pentru a încheia cu
piața cu amănuntul și integrarea centralelor electrice virtuale pe piețele de
energie electrică.
Pentru o tratare completă a problemelor ce vizează atât producerea, cât și comercializarea energiei
electrice sub aspectul ei de marfă,
lucrarea Bazele tehnice și economice ale piețelor de energie electrică
cuprinde și o a treia parte, coordonată de prof. dr. Virgil Dumbravă,

parte care tratează aspectele juridice ale piețelor de energie electrică.
Această parte a treia va fi (semnatarul acestei prezentări este convins) de mare utilitate pentru oricare cititor cumpărător și utilizator de
energie electrică deoarece pornește
de la aspectele elementare, și anume, de la norme și reguli până la Lege
ca izvor juridic de drept și alte forme
de izvoare juridice. Îl familiarizează,
totodată, pe cititor cu Dreptul Uniunii
Europene în sectorul energiei electrice, cu aspectele legislative privind
piața de energie electrică în România,
precum și cu aspectele de concurență
de pe piața de energie electrică.
Lucrarea beneficiază de două
pachete de anexe privind, pe de o
parte, eficiența energetică, iar pe de
alta transferul energiei electrice prin
linii de transport și linii de distribuție.
Toți cei cinci autori își revendică
cu autoritate profesională atât capitolele strict personale, cât și contribuția la aspectul general și unitar al
lucrării, aportul fiecăruia în parte și
al tuturor la un loc acordând girul
unei lucrări probe, de înaltă ținută
științifică în trei sectoare importante care guvernează piața de energie
electrică, și anume, sectorul tehnic,
sectorul economic și sectorul juridic.
Lucrarea este scrisă într-un limbaj comercial, ușor de parcurs și
stârnește gradual interesul cititorului, pe tot parcursul lecturii.
Cartea Bazele tehnice și economice ale piețelor de energie electrică beneficiază de o competentă prefață semnată de dr. ing. Ion LUNGU
– președinte AFEER și directorul
general al CEZ Trade România, precum și de o bibliografie excesiv de
selectivă.
Cele 346 de pagini, într-o ținută grafică foarte atrăgătoare, cu o
copertă cartonată acoperită cu o
imagine deosebit de sugestivă alcătuiesc o carte ce nu trebuie să
lipsească de pe rafturile bibliotecii
oricărui cumpărător și utilizator de
energie electrică.
Se mai poate achiziționa de la
Librăria AGIR din Piața Romană,
București. 
Victor Vernescu
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GESTIUNEA DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII
ȘI DEMOLĂRI ȘI A AMBALAJELOR ȘI DEȘEURILOR
DE AMBALAJE
Pe data de 3 octombrie 2019,
Vlăsceanu, Ene & Asociații, o
firmă de avocatură specializată în
energie și dreptul mediului a sărbătorit 3 ani de activitate. Cu această
ocazie, Vlăsceanu, Ene & Asociații a organizat o conferință privind
gestionarea deșeurilor din construcții și a ambalajelor și deșeurilor de
ambalaje într-o prestigioasă locație
din București. Evenimentul, centrat
pe cadrul legislativ aplicabil și pe
soluții la problemele practice întâlnire în domeniile respective, s-a bucurat de mare succes asigurat atăt
prin nivelul ridicat de reprezentativitate al celor mai important actori în domeniu, căt
și prin nivelul ridicat calitativ al prezentărilor și al
discuțiilor (inițiativa firmei
de avocatură a fost atât de
apreciată încât majoritatea
participanților au sugerat
organizatorilor ca evenimentul să dobândească o
recurență anuală).
Conferința a reunit reprezentanți ai autorităților
competente
(Ministerul
Mediului), operatori privați
de renume (atât din România, cât și din Austria),
asociații profesionale relevante în
domeniu, reprezentanți ai mediului academic, precum și numeroși
experți care și-au împărtășit experiențele cu privire la problemele
cheie cu care se confruntă sectorul
în prezent. Opinii din jurisdicții cu
experiență mai îndelungată au fost
și ele împărtășite de o serie de vorbitori străini (inclusiv reprezentanți
ai Asociației Austriece pentru Reciclarea Deșeurilor din Construcții și
Demolări), aceștia prezentând câteva modalități inovative legate de
modul în care sunt gestionate, în
special, reciclate, deșeurile de construcții și demolări în Austria; totodată, reprezentantul JASPERS a
oferit o imagine de ansamblu a unor
anumite concepte fundamentale legate de gestionarea ambalajelor și
deșeurilor de ambalaje.

Evenimentul a fost compus din
două sesiuni, prima sesiune fiind
dedicată gestionării deșeurilor de
construcții și demolări și cadrului
legal aferent; principala concluzie
desprinsă a fost necesitatea îmbunătățirii legislației relevante pentru a forma o piață funcțională a
fluxului de deșeuri. Cea de-a doua
sesiune a fost dedicată sistemului
de ambalaje și gestionării deșeurilor aferente și implicațiilor practice
ale modificărilor aduse de OUG nr.
74/2018 (la un an după ce acestea
au avut loc); întrucât au fost reprezentanți toți stakeholderii relevanți

pe lanțul de management al deșeurilor din ambalaje, opiniile exprimate au mers de la susținerea unor
măsuri introduse de OUG 74/2018
până la criticarea vehementă a altora. Fiecare sesiune s-a încheiat cu
întrebări și răspunsuri în care participanții au avut ocazia să adreseze
în mod direct întrebări paneliștilor
și celor doi distinși reprezentanți ai
Ministerului Mediului, specializați în
gestionarea deșeurilor.
Discuțiile s-au caracterizat printr-un nivel ridicat de profesionalism și prin obiectivitate, făcând din
această conferință o reală sursă de
transfer de cunoștințe și informații
cu privire la unele dintre cele mai
de actualitate aspecte privind gestionarea deșeurilor din construcții, a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Astfel, conferința s-a încheiat cu
propuneri concrete de acțiune (de
exemplu, formarea unui grup de
lucru aferent gestionării deșeurilor
de construcții și demolări, acesta
fiind inițiat de recent înființata Asociația Română pentru Deșeuri în
Construcții și Desființări). În urma
evenimentului, organizatorii au realizat câteva sondaje utile privind
prioritizarea celor mai presante probleme din domeniu (rezultatele sunt
disponibile la https://vepartners.ro/
publications-news/events/).
În continuare, câteva cuvinte despre gazdele evenimentului:
Vlăsceanu, Ene
& Asociații este o
societate de avocatură specializată
pe energie și mediu. Partenerii firmei se bucură de o
recunoaștere profesională deosebită, ambii căpătând
o bogată experiență de business
în cadrul celui mai
mare operator integrat de țiței și
gaze din Sud-Estul
Europei.
Înaintea înființării Vlăsceanu,
Ene & Asociații, pe parcursul celor
10 ani petrecuți în cadrul operatorului mai sus amintit, Daniel Vlăsceanu a deținut diferite poziții de
management (în Departamentul Juridic), transferându-se apoi în Divizia de Upstream (și devenind astfel
singurul avocat român specializat
pe sectorul țiței și gaze cu experiență pură de business).
Practica de mediu a Vlăsceanu,
Ene & Asociații este coordonată
de Ștefan Ene, avocat specializat în
dreptul mediului. Ca parte a colaborării sale cu același operator de
petrol și gaze, Ștefan a dobândit o
experiență substanțială în domeniul
dreptului mediului, fiind implicat în
toate proiectele majore de mediu,
unele având importantă strategică
națională. 
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LANSAREA ÎN REGIM CUPLAT A PIEȚEI
INTRAZILNICE DE ENERGIE ELECTRICĂ
DIN ROMÂNIA CU PIEȚELE DIN CELELALTE
20 DE ȚĂRI PARTICIPANTE LA PROIECTUL
EUROPEAN DE INTRODUCERE
A TRANZACȚIONĂRII TRANSFRONTALIERE
PAN-EUROPENE PE ORIZONTUL INTRAZILNIC
Piața Intrazilnică de energie electrică (PI) este o componentă a pieței
angro de energie electrică pe care se
realizează tranzacții orare ferme cu
energie electrică pentru fiecare zi de
livrare începând cu ziua anterioară zilei de livrare, după încheierea tranzacțiilor pe piața
pentru ziua următoare PZU și
până cu o oră înainte de începerea livrării/consumului.
Începând cu data de 19
noiembrie 2019 piața intrazilnică de energie electrică
din România funcționează în
regim cuplat cu piețele din
celelalte 20 de țări participante la proiectul european
SIDC – Single Intra-Day
Coupling (cunoscut anterior ca XBID) de introducere
a tranzacționării trans-zonale pan-europene pe orizontul intrazilnic, respectiv
Bulgaria, Ungaria, Croația,
Republica Cehă, Polonia, Slovenia,
Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania,
Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia,
Olanda, Portugalia și Spania.
Alături de piața pentru ziua următoare, piața intrazilnică sprijină
atingerea echilibrului între cerere
și ofertă deoarece participanții au
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posibilitatea de a tranzacționa pe
această piață mai aproape de momentul livrării fizice. Odată cu creșterea cantității de producție intermitentă din resurse regenerabile,

interesul pentru tranzacționarea pe
piețele intrazilnice s-a intensificat,
având în vedere că a devenit din ce
în ce mai dificil pentru participanții
pe piață stabilirea unei poziții echilibrate după închiderea pieței pentru
ziua următoare.
Echilibrarea cât mai aproape
de momentul livrării este benefică

atât pentru participanții pe piață,
cât și pentru sistemele energetice,
reducând, printre altele, necesarul
de rezerve și costurile asociate. În
plus, piața intrazilnică reprezintă un
instrument esențial care
permite participanților la
piață luarea în considerare
a schimbărilor neașteptate ale consumului, precum
și întreruperile accidentale. Piața intrazilnică este
o piață continuă, tranzacționarea desfășurându-se
în fiecare zi până la o oră
înainte de livrare. Pentru
a răspunde dinamicii cererii și ofertei, OPCOM pune
la dispoziția participanților
produse definite în contextul cuplării unice a piețelor
intrazilnice. Algoritmul de
tranzacționare prin corelare continuă susține produse orare și cele liber definite de utilizator, mai multe tipuri
de oferte (simple, corelate, iceberg
etc), precum și o serie de restricții
de execuție și de valabilitate a ofertelor.
Capacitățile din sistemul intrazilnic sunt furnizate de operatorii
de transport și sistem (OTS), fiind
determinate de catre acestia după
stabilirea
fluxurilor
transfrontaliere ulterior licitației pentru ziua
următoare și sunt actualizate continuu, în
funcție de volumul și
direcția
tranzacțiilor
intrazilnice. Piața intrazilnică este deschisă
24/7, 365 de zile pe an,
oferind produse orare și bloc care asigură
flexibilitatea necesară
pentru a răspunde nevoilor pieței. Tranzacțiile sunt încheiate la prețul ofertei existente în
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sistemul de tranzacționare. Ofertarea și tranzacționarea se realizează
în EUR/MWh, în timp ce încasările și
plățile se realizează în lei. OPCOM
pune la dispoziția participanților,
de asemenea prin intermediul sistemului post-tranzacționare, notele
de decontare aferente unei zile de

livrare, în ziua următoare zilei de livrare.
Participanții la PI obțin informațiile referitoare la propriile tranzacții
încheiate în cadrul Pieței Intrazilnice prin accesarea sistemului de
tranzacționare. OPCOM transmite la
OTS anterior fiecărei ore de livrare

și facilitează Părților Responsabile cu Echilibrarea (PRE) accesul la
Notificările Fizice corespunzătoare
tranzacțiilor pe PI, prin furnizarea
datelor de tranzactionare orar, anterior momentului livrării, prin intermediul sistemului post-tranzacționare. 

PRIVIRE RETROSPECTIVĂ A ACTIVITĂȚII
CNR-CME ÎN ANUL 2019
Prof. univ. dr. ing. Ștefan Gheorghe, director general executiv al CNR – CME
Fidelă obiectivelor sale de a se
dezvolta și de a aduce permanent
valoare adăugată pe plan național,
regional și mondial, precum și de a-și
consolida identitatea, imaginea și vizibilitatea, Asociația CNR – CME, a
avut ca principale obiective în 2019
îmbunătățirea calității, diversificarea
activităților, programelor, serviciilor
și produselor sale pentru asigurarea
succesului misiunii asumate.
Anul 2019 a însemnat
pentru CNR – CME a eforturi
susținute pentru a rămâne fidel
direcției sale strategice, aceea
de a deveni o organizație modernă și progresistă care să
răspundă nevoilor membrilor
săi și ale publicului prin: excelență în conținut și produs; creșterea
numărului și a calității membrilor săi
și a operatorilor interesați/stakeholders; dezvoltarea unei infrastructuri
digitale moderne și a unei platforme
menite unui dialog interactiv; realizarea de activități armonizate și eficiente care să maximizeze calitatea
produselor livrate.
Una dintre procupările noastre
majore în 2019 a fost realizarea acțiunilor cuprinse în principalele domenii de activitate ale CNR – CME
1. Reprezentativitatea Asociației CNR – CME, împuternicită
de către membrii săi, prin relaționarea cu conducerea Consiliului Mondial al Energiei CME
(secretarul general, coordonatorul
regional pentru Europa și Comitetele de Programe și de Studii ale CME)
sunt și vor rămâne un deziderat
permanent al CNR – CME. Atingerea acestui deziderat a fost posibilă
în 2019 prin efortul conjugat al Secretariatului Executiv al CNR – CME,
al echipei de consilieri și al mem-

brilor noștri colectivi de a atrage la
evenimentele anuale organizate de
Comitetul nostru un număr cât mai
mare de reprezentanți de marcă din
partea Comitetelor Naționale Membre ale CME și a unora dintre organizațiile internaționale importante
cu care colaboreaza Consiliul. De
asemenea, în 2019 reprezentanții
CNR-CME au participat activ în Gru-

pele de Studii ale CME și au adus o
contribuție semnificativă la realizarea studiilor globale ale Consiliului
și la prezentarea politicilor energetice din România. Participarea conducerii executive a CNR – CME și a
membrilor săi colectivi la Congresul
Mondial al Energiei care s-a desfășurat în luna octombrie 2019 la
Abu-Dhabi, precum și la alte evenimente majore organizate sub egida
Consiliului, a fost apreciată de către
toate Comitetele Naționale Membre
ale CME.
2. Reprezentativitatea Asociației CNR-CME, împuternicită
de către membrii săi, prin relaționarea cu membrii săi colectivi și individuali, preocupare
continuă și constantă a Comitetului nostru, s-a concretizat în 2019
printr-o serie de activități menite
să crească numărul de membrii
cotizanți, dintre care menționăm:
întâlniri formale și informale între
membrii existenți și cei potențiali
cu conducerea CNR – CME; dez-

voltarea programului de promovare a beneficiilor calității de membru CNR – CME pentru fidelizarea
membrilor existenți și atragerea
de noi membri; reprezentarea intereselor generale și individuale
ale membrilor în raport cu autoritățile de reglementare din domeniu, instituțiile statului, societatea
civilă din România și din străinătate.
Colaborarea cu
instituțiile de învățământ superior și
academii, membre
ale CNR – CME, a fost
una dintre activitățile
căreia CNR – CME i-a
acordat o importanță
deosebită în 2019, precum și continuarea și intensificarea colaborării cu unitățile de profil din Republica Moldova, prin organizarea
de evenimente și întâlniri comune
de lucru la București și Chișinău,
participarea cu vorbitori la conferințele științifice organizate de cele
două țări, acordarea de catre CNR –
CME a sprijinului pentru efectuarea
practicii în producție a unor grupe
de studenți din Republica Moldova,
transferul de literatură tehnică de
specialitate către specialiștii din Republica Moldova.
În scopul îmbunătățirii procesului de comunicare, CNR – CME a
realizat activități cu accent preponderent pe:
● extinderea bazei de date
cu contacte utile pentru potențialii membri și parteneri, organisme
internaționale similare și relevante
din țară și din străinatate, bănci,
fonduri de investiții, ambasade, societăți de asigurare, de audit, de
avocatura;
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● o mai bună colaborare cu
asociațiile și organizatiile de
profil, membre sau nemembre ale
CNR-CME;
● restaurarea și consolidarea rolului Consiliului Științific
al CNR – CME, ca organ consultativ
pentru activitățile științifice și tehnice desfășurate în cadrul Asociației,
care prin înalta specializare și gradul
înalt de profesionalism al membrilor
săi, poate oferi consultanță instituțiilor publice, organizațiilor naționale și/sau internaționale interesate,
membrilor CNR – CME, participarea
la elaborarea de puncte de vedere,
documente de poziție, reglementari,
evenimente relevante etc. pentru
comunitatea energeticienilor;
● consolidarea relațiilor de
colaborare prin parteneriatele
existente cu partenerii media
și realizarea de noi programe de
colaborare în acest sens pentru
promovarea reciprocă a imaginii,
activităților și realizărilor.
3. Portofoliul de produse și
servicii oferite atât membrilor
CNR – CME, cât și organizațiilor
care nu sunt membre ale Asociației a cunoscuit o reală îmbunătățire,
cele mai relevante fiind următoarele:
– Inițierea canalului de informare CNR-WEEKLY NEWS,
Newsletter electronic, transmis săptămânal tuturor membrilor noștri,
în scopul diseminării de informații
rezultate din unele studii și rapoartele publicate de către organizații și
elaboratori de prestigiu din sectorul
energie la nivel național: CME, CE,
IEAIRENA, BERD, WB, precum și
de companii importante de consultanță: EY, Deloite, PWC etc. Acesta
funcționează de un an de zile, obținând aprecierile multor membrii;
– Creșterea calității tematiciilor evenimentelor cuprinse în
planul anual de evenimente 2019
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al CNR – CME și organizate conform
noilor tendințe internaționale, în
scopul furnizării de concluzii și recomandări în domeniu și elaborării de
puncte de vedere cu privire la documentele oficiale de politică energetică;
– Inițierea activității de organizare a FOREN 2020, printr-o
colaborare continuă cu coordonatorul regional pentru Europa din cadrul
CME, prin lansarea de Call for Papers
și a proceselor necesare asigurării
spațiului de desfășurare a Forumului
și a logisticii necesare;
– Îmbunătățirea
calității
materialelor și articolelor din
publicațiile elaborate de Asociația noastră: Mesagerul Energetic,
EMERG – serie nouă, Seniorii Energiei – Dialoguri de suflet, Raportul
Anual CNR – CME, Mesajul FOREN,
Monografia CNR – CME;
– Reproiectarea website-ului
CNR – CME, pe baza noilor tehnologii IT, într-o nouă și atractivă arhitectură, cu informații și funcții noi și
ușor accesibile;
– Crearea unei noi platforme
website, special dedicate publicației EMERG, care va permite
indexarea publicației într-o bază de
date internațională – BDI;
– Achiziționarea domeniului
web FOREN de către CNR – CME.
4. Infrastructura IT executivă
a Asociației, care include dotări și
servicii a fost îmbunatățită, pentru a
putea oferi servicii de cea mai bună
calitate care să corespundă exigențelor membrilor noștri colectivi și individuali. Rămânem în continuare consecvenți valorilor prin care suntem
recunoscuți în comunitatea energetică din România: acțiune, eficiență,
calitate, performanța, inovare.
5. Eficientizarea activității
și controlul costurilor asociației
pentru obținerea rezultatelor eco-

nomice anuale pozitive s-au concretizat în 2019 pe trei direcții principale: creșterea veniturilor – prin desfășurarea de activități de obținere a
veniturilor suplimentare, controlul
costurilor – prin negocieri atente cu
furnizorii de servicii pentru evenimente și seminarii și participarea
la proiecte cu finanțare externă
organizației, Asociația noastră participând, împreună cu partenerii
consacrați, la desfășurarea de activități în proiecte finanțate din surse
externe, completând astfel sursa
de venit de bază: cotizația membrilor săi.
6. Aducerea CNR – CME la situația juridică în acord cu legislația în vigoare a fost una dintre
marile provocări ale începutului de
an 2019 și ne bucurăm că am reușit
să o depășim cu succes.
Remarcăm cu satisfacție acțiunile
FEL România de restructurare și recrutare de noi tineri în programele lor.
Ne bucurăm să constatăm că, la
finalul unui an plin de provocări și
evenimente frumoase, am reușit să
ne atingem obiectivele propuse, prin
efortul conjugat al Secretariatului
Executiv, al echipei de consilieri și
al membrilor asociației, acționând în
direcția atingerii obiectivului principal stabilit prin statutul CNR – CME.
Am onoarea și plăcerea să
transmit tuturor membrilor noștri individuali și colectivi, colaboratorilor și partnerilor noștri,
Secretariatului Executiv și consilierilor CNR-CME cele mai calde urări de Crăciun fericit și un
An Nou armonios, cu sănătate,
bucurii și împliniri profesionale
și personale!
Să fim mai buni, mai drepți și
mai înțelepți în tot ceea ce întreprindem pentru a reuși să învingem provocările pe care le vom
avea de depășit. 
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