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Editorial
EDITORIAL 2020
Victor Vernescu, consilier al CNR – CME
Îmi place să cred, stimați cititori
ai Mesagerului energetic, că am început să vă obișnuiesc cu proiectele/previziunile de an pornind de la
ce ne spun astrele după zodiacul
chinezesc (pe care-l experimentez,
destul de rar cu succes, încă din anii
de liceu). Astfel, dacă anul 2019 a
fost anul Mistrețului de pământ și
v-am sugerat să vă orientați, în viitoarele douăsprezece luni, pe forțele proprii, spre aspirațiile de bine și
mai bine îndeplinite prin efort continuu și conștient, anul 2020 este
anul Șobolanului de metal și-și va
face începutul efectiv la 25 ianuarie 2020, cu o săptămână înainte de
data (4 februarie) intrării astrologice în anul Șobolanului.
Șobolanul de metal, pentru anul
2020, este simbolul muncii, al hărniciei și al ambiției încununate de
succes. Dar pentru ajungerea la
succes sunt necesare două atribute,
aparent contradictorii: perseverență
și acțiunea cu rapiditate, prin acte
bine calculate, atent alese, cu țintă
precisă de eficiență. De aceea, va
trebui ca în anul 2020 să exersăm
mai mult ca în ceilalți ani atitudini
de sinceritate, ordine și disciplină.
Căile de acțiune, pentru a fi încununate de succes în 2020, vor trebui alese cu înțelepciune. Anul 2020,
aflat sub patronajul Șobolanului de
metal este, ne spun astrele și înțelepciunea confucianistă, un an ideal pentru a pune în practică idei noi. Foarte
important pentru noi, cei ce activăm
cu spiritul, cu fizicul și cu responsabilitate pentru aplicarea programului
de activitate al CNR – CME, este să
știm cum să valorificăm ipoteza ce
ne-o oferă Șobolanul de metal, aceea de favorizare a lucrului cu străinătatea, ducându-ne cu gândul,
în ce ne privește, la organizarea și
desfășurarea Forumului regional de
energie-mediu – FOREN 2020.
Anul 2020 ne ispitește și spre
anume atitudini ce pot aluneca cu
ușurință spre defecte, dacă nu vom
avea și demonstra înțelepciunea să
le transformăm în căi și în metode
de acțiune orientate spre succes.
Încăpățânarea Șobolanului va trebui
folosită pentru stimularea ambiției
de a duce la sfârșit orice întreprindere începută prin eforturi, dacă este

nevoie, sporite pentru a ne lepăda
de amăgitoarea lene caracteristică
și pentru depășirea sentimentelor
de nesiguranță, de credulitate și de
mânie. Va trebui, de asemenea, să
știm cum să valorificăm în sens pozitiv tendințele de materialism, orientându-le către profit din orice acțiune întreprinsă pe principiul clasic
de „bani-marfă-bani mai mulți” sau,
în limbajul curent încetățenit, de a
ști să obținem valoare adăugată din
toate acțiunile înscrise în programele de lucru sectoriale etapizate.
În perspectiva FOREN 2020, acțiune majoră în programul CNR – CME,
va trebui să operăm cu încredere,
fără a ne lăsa pradă iluziei că anul Șobolanului de metal este favorizant lucrului cu străinătatea, conștienți fiind
că zicala „Dumnezeu îți dă, dar nu-ți
bagă și în sac“ înseamnă că dacă nu
știm să valorificăm auspiciile, vina nu
este decât a noastră.
Am
încercat
să aflu, în contextul celor spuse mai
sus, cum trebuie să
ne orientăm în piața anului 2020. Din
păcate, oricum am
pus întrebarea sau
în orice corelație de
acțiuni am introdus
contextul portofoliului nostru de obiect de activitate,
n-am găsit decât îndemnul la prudență în abordarea domeniului nostru privind activitățile din piața de
energie electrică, dar favorizante în
acțiuni tehnico-științifice și de comunicare-relaționare.
Gândindu-ne că Șobolanul este,
după cum spun specialiștii în interpretarea zodiacurilor, un semn de
apă, anul 2020 se arată a fi un an
aducător de mult noroc, în special în
bani. Așa stând lucrurile, încurajăm
pe toți membrii noștri să cuteze cu
înțelepciune spre afaceri și investiții. Și, pentru a specula firea sociabilă a Șobolanului, să ne bucurăm
și să știm să valorificăm în acest an
călătoriile și participarea/organizarea de evenimente sociale.
În plan concret, secretariatul
executiv al CNR – CME are, în perspectiva anului 2020, o serie de acțiuni deosebit de actuale și cu impact
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major pentru viitor. Vom încerca,
astfel, să exploatăm la maximum
auspiciile favorizante ale Șobolanului
de metal pentru revenirea la ritmicitatea lunară în apariția buletinului informativ Mesagerul energetic,
la avansarea în procedurile de indexare/ cotare a publicației EMERG
– serie nouă, în pregătirea și buna
desfășurare a forumului regional de
energie-mediu FOREN 2020, precum
și în dezvoltarea și intensificarea colaborării și conlucrării cu unitățile de
profil din Republica Moldova.
*
Anul 2020 este bine caracterizat
și în previziunile lui Nostradamus înscrise în cartea sa, The Prophecies
(1555). Îmi permit, în cele ce urmează, să spicuiesc doar câteva din cele
ce s-ar putea produce/întâmpla în
2020, potrivit acestor previziuni. Astfel, din catrenele
marelui vizionar,
desprindem mai
multe evenimente neplăcute, între
care un cutremur
major (în SUA, nu
la noi), o catastrofă ecologică de
mari proporții în
vestul continentului nostru, apariția
unei crize economice marcată de falimente (o perioadă întunecată pentru
economia mondială). Alte previziuni,
pe care vă las pe dumneavoastră să
le încadrați la favorizante sau nu, ne
spun că nivelul mării va începe să
schimbe lumea, că Anglia va avea,
începând cu 2020, un alt rege, că oamenii vor finaliza și definitiva pregătirile pentru a putea locui pe Lună
și că un val de uragane catastrofice va bântui planeta. Tot în 2020,
ne spun catrenele lui Nostradamus,
Kim Jong-Un va fi detronat și va
începe implantarea cipurilor la toți
nou-născuții.
Dar, peste toate acestea, semnatarul acestor rânduri vă urează,
dumneavoastră, cititorilor buletinului informativ Mesagerul energetic și
tuturor membrilor colectivi și individuali ai CNR – CME, multă sănătate
în 2020 și reușite în toate cele ce vă
propuneți a întreprinde.
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PACTUL ECOLOGIC EUROPEAN: ÎNTREBĂRI
ȘI RĂSPUNSURI*
De ce avem nevoie de un
pact ecologic european?

Obiectivul Comisiei este ca până
în 2050 Europa să devină primul continent neutru din punctul de vedere
al impactului asupra climei. Pentru a
atinge acest obiectiv, trebuie să se
acționeze imediat. Pactul ecologic european va îmbunătăți viața și sănătatea oamenilor, va proteja natura, flora
și fauna sălbatică și va asigura existența unei planete sănătoase pentru
generațiile următoare. Acesta stabilește o nouă strategie de creștere
economică prin rezolvarea a câtorva
dintre cele mai importante probleme
legate de mediu și climă. Prin adoptarea unei viziuni pe termen
lung legate de mediu, industriile și întreprinderile vor
avea o certitudine mai mare
de reglementare, astfel încât
să facă investiții importante
în modernizare și reducerea
impactului acestora asupra
mediului. Inovațiile și soluțiile
pe care întreprinderile le dezvoltă mai
întâi în Uniunea Europeană vor oferi o
bază pentru succesul comercial la nivel internațional. O astfel de transformare va face ca, în viitor, economia
Uniunii Europene să fie mai rezistentă
la riscurile legate de climă și mediu.

Ce este Pactul ecologic
european?

Pactul ecologic explică inițiativele pe care Comisia Europeană le va
prezenta progresiv în următorii ani.
Câteva dintre acestea vor apărea la
începutul anului 2020:
 O propunere de creare a mecanismului pentru o tranziție justă.
Acesta va include un fond pentru
o tranziție justă (Just Transition
Fund), ca parte a următorului cadru
financiar multianual.
 O propunere a Comisiei de a
oferi putere legislativă obiectivului de
atingere a neutralității climatice până
în 2050 („legea privind clima”) care
va aduce Uniunea Europeană pe calea
ireversibilă a neutralității climatice.
 O comunicare ce stabilește
opiniile Comisiei cu privire la ce ar

trebui să facă Uniunea pentru a proteja și promova biodiversitatea pe
plan intern și internațional în pregătirea unei importante conferințe
a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind biodiversitatea
de la Kunming (China) din noiembrie 2020.
 Un plan de acțiune pentru promovarea unei economii mai circulare care va fi legată de produse mai
durabile și va însoți noua strategie
de politică industrială.
Comunicarea privind Pactul ecologic va însemna și debutul activității analitice care să stea la baza
multor inițiative de urmărire care

să abordeze majoritatea sectoarelor
economice. Inițiativele vor fi prezentate progresiv și multe vor trebui să fie dezvoltate și prezentate
împreună din cauza legăturilor puternice dintre acestea. Printre cele
mai importante dintre acestea se
numără:
 Propunerile de revizuire a țintelor Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră pentru 2030, în sensul creșterii
acestora, înaintea Conferinței părților la Convenția-cadru a Națiunilor
Unite asupra schimbărilor climatice
din noiembrie 2020.
 Propunerile de revizuire, dacă
este necesar, a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii pentru sectorul energetic și instalațiile
industriale din Uniunea Europeană,
posibila extindere a comercializării
din Europa a certificatelor de emisii
la emisiile provenite din transportul
rutier, transportul maritim și clădiri,
precum și de revizuire a țintelor statelor membre pentru sectoarele din
afara sistemului de comercializare a
certificatelor de emisii.

 O strategie pentru mobilitatea
curată și inteligentă care va anunța o serie de acțiuni îndreptate spre
reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră provenite din transportul terestru, naval și aerian. Aceasta va
include măsuri privind combustibilii mai curați, infrastructura de încărcare electrică, taxarea, tarifarea
rutieră și promovarea transportului
feroviar de marfă. Strategia este
planificată pentru cel de-al doilea
semestru din 2020.
 O strategie de abordare a
substanțelor chimice este luată în
considerație pentru cel de-al doilea
semestru din 2020. Aceasta va contribui, împreună cu alte inițiative
legate de poluarea aerului și a
apei, la strategia de reducere la
zero a poluării prezentată în cadrul orientărilor politice ale președintelui von der Leyen.
O strategie „de la fermă la
consumator“ de îmbunătățire a
durabilității sistemului de producere și distribuție a alimentelor. O
consultare amplă se dorește a fi inițiată printr-o comunicare a Comisiei
de la începutul anului 2020 care va
fi urmată apoi de măsuri specifice
pe toată durata mandatului.
 Strategiile și măsurile de mobilizare a investițiilor publice și private
durabile în ecologizarea economiei.
Ce sectoare ale economiei
sunt implicate în Pactul
ecologic european?

Vor fi implicate toate sectoarele
din economie. Unele sectoare, precum transporturile, clădirile, agricultura și producerea de energie
sunt responsabile pentru o parte
semnificativă din emisiile de gaze cu
efect de seră. Alte sectoare, precum
cel financiar, vor avea un rol important în direcționarea capitalului privat către investiții mai durabile.

Cum va fi finanțat
Pactul ecologic european?

Îndeplinirea obiectivelor Pactului
ecologic european va necesita investiții suplimentare semnificative. Comi-

*) Preluare de la Comisia Europeană (www.ec.europa.eu)
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sia a estimat că îndeplinirea obiectivelor curente privind clima și energia
pentru 2030 va necesita o investiție
anuală suplimentară de 260 miliarde
de euro, aproximativ 1,5% din PIB-ul
pe 2018 [1]. Ambele sectoare (public
și privat) vor trebui să susțină aceste
fluxuri de investiții pentru mulți ani.
La începutul anului 2020, Comisia
va prezenta un Plan de investiții pentru o Europă durabilă care să ajută la
acoperirea deficitului de finanțare. Va
combina o finanțare dedicată care să
sprijine investițiile durabile și propunerile pentru un cadru de reglementare îmbunătățit. În același timp, va fi
esențial pentru construirea unui rezervor de proiecte durabile prin asistență
tehnică și servicii de consiliere care să
îi ajute pe promotorii proiectelor. Bugetul UE (și angajamentul său de a
atinge 25% dedicate acțiunilor climatice) și activitățile Băncii Europene de
Investiții vor sprijini Planul de investiții
pentru o Europă durabilă împreună cu
sursele de finanțare naționale.
Sectorul privat va fi stimulat să
contribuie la finanțarea tranziției către
economia verde. Semnalele pe termen
lung sunt necesare pentru a direcționa
fluxurile financiare și de capital către
investițiile verzi. Comisia va prezenta
o strategie de finanțare verde în cel
de-al treilea trimestru al anului 2020
care se va concentra pe mai multe
acțiuni de promovare și mobilizare a
finanțelor private durabile.

Când vor fi implementate
politicile concrete legate
de comunicarea privind
Pactul ecologic?

Foaia de parcurs anexată la comunicarea privind Pactul ecologic
european oferă un calendar indicativ legat de momentul în care cele
mai importante inițiative vor fi puse
în discuție de către Comisie. Primul
program de lucru al Comisiei va oferi
mai multe detalii privind acțiunile din
2020. Alte măsuri vor fi dezvoltate pe
durata Comisiei curente și acestea vor
fi prezente și în programe viitoare.

Cum veți asigura faptul
că tranziția către
o economie verde
va fi echitabilă social
și nu va lăsa pe nimeni
în urmă?

La începutul anului 2020, Comisia va prezenta un mecanism

pentru o tranziție justă cu scopul
de a facilita investiții de 100 miliarde de euro în regiunile cele mai
expuse la provocările economice și
sociale ale schimbărilor climatice în
perioada următorului cadru financiar multianual. Va folosi și combina
diferite surse de finanțare: bugetul
UE, bugetele naționale prin cofinanțare, BEI și stimularea fondurilor
private. Mecanismul va include un
fond special pentru o tranziție justă de implementat în cadrul politicii
de coeziune și va fi însoțit de asistență tehnică personalizată și flexibilitatea de reglementare care este
necesară pentru ca regiunile să reușească tranziția.
Scopul mecanismului este de
a sprijini regiunile cele mai afectate prin tranziția
la o economie
neutră din punctul de vedere al
impactului asupra climei. Acestea sunt regiuni foarte dependente
de combustibilii fosili sau de procese
cu factor de emisie de CO2 mai mare.
Mecanismul dorește să protejeze cetățenii, să recalifice lucrătorii și să
ajute la dezvoltarea activităților economice neutre din punctul de vedere
al impactului asupra climei.
Colaborarea noastră cu statele membre și regiunile implicate
va reprezenta o parte importantă
a mecanismului. Vor fi elaborate
planuri privind tranziția pentru a
asigura faptul că mecanismul își
îndreaptă atenția spre aspectele
adecvate, iar comunitățile locale au
controlul deplin asupra procesului.
Dar, o tranziție justă va necesita
un efort mai mare care să implice
întregul spectru al politicilor și mijloacelor noastre.

Cum va îmbunătăți
Pactul ecologic
sănătatea și calitatea
vieții cetățenilor noștri?

Pactul ecologic european conține
acțiuni specifice care vor îmbunătăți
direct sănătatea și bunăstarea publicului. Prima dintre aceste acțiuni
va aborda poluarea aerului și a apei
și poluarea cauzată de substanțele
chimice periculoase. Acestea afectează direct sănătatea oamenilor.
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Peste 400 000 de persoane mor
prematur în fiecare an din cauza poluării aerului, deoarece multe zone
urbane încă mai încalcă standardele agreate în Uniunea Europeană
privind calitatea aerului. Poluarea
apei este o preocupare răspândită
în Europa, deoarece concentrațiile
de substanțe chimice dăunătoare și
îngrășăminte chimice sunt încă mari
în multe locuri. Cu 3 milioane de
zone potențial contaminate în Uniunea Europeană, amenințarea pentru sănătatea oamenilor reprezentantă de poluarea solului continuă
să existe. Expunerea la substanțele
chimice periculoase sau la o combinația de substanțe chimice
continuă să fie unul dintre
factorii-cheie din spatele
unor probleme de sănătate ale oamenilor, precum
cancerul, bolile sistemului
reproducător sau sensibilizarea sistemului respirator, precum și ai degradării
mediului (de exemplu, declinul populațiilor de insecte și păsări). Acestea impun costuri
semnificative pentru îngrijirea sănătății, lucrările de decontaminare, zile
de muncă pierdute, deteriorarea clădirilor, pierderea culturilor agricole.
Inițiativele de conservare a biodiversității vor avea, de asemenea,
beneficii indirecte îmbunătățind starea naturii prin restaurarea ecosistemelor, plantarea copacilor, protejarea
ecosistemelor bogate în carbon, precum turbăriile. Acțiunea la nivelul fermelor de a reduce volumele și riscurile provenite din pesticide va avea, de
asemenea, un beneficiu direct pentru
public prin reducerea expunerii la
substanțele chimice potențial periculoase. În plus, Pactul ecologic european subliniază valoarea reconsolidării eforturilor de adaptare la impactul
schimbărilor climatice. Astfel de acțiuni vor reduce impactul cauzat de
inundații sau secetă și vor îmbunătăți
calitatea mediului construit și natural,
dacă sunt realizate prin „infrastructura verde” și soluții bazate pe natură.

Cum va asigura
Pactul verde protejarea
mediului și a oceanelor
noastre?

Sănătatea și calitatea mediului
sunt în pericol în diferite moduri. Magnitudinea riscurilor și impactul curent
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sunt substanțiale și sunt necesare acțiuni urgente pentru a rezolva o parte dintre acestea. Cele mai presante
sunt schimbările climatice, declinul
biodiversității. utilizarea resurselor și
poluarea aerului, apei și chimică.
Schimbarea climatică este asociată diferitelor impacte asupra mediului provenite din incendiile forestiere, acidificarea oceanelor, topirea
ghețarilor, declinul biodiversității,
printre altele. Acțiunea Uniunii Europene, împreună cu cea a partenerilor internaționali, poate să ajute la
limitarea acestora. Uniunea Europeană s-a angajat să-și reducă emisiile
până la 20% până în 2020 și până
la 40% până în 2030, în comparație
cu nivelul emisiilor din 1990. Uniunea
Europeană a fost primul actor principal care și-a transformat în lege
obiectivele pentru 2030 și acest lucru
a fost realizat prin ținte suplimentare
pentru economia de energie și energia din surse regenerabile, precum și
prin diferite legi care au impulsionat
reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră. Cu toate acestea, intensitatea politicilor de reducere a emisiilor
trebuie să se tripleze la nivel global
pentru a atinge limita de 2 °C și să
fie de cinci ori mai mare pentru a se
alinia la cea de 1,5 °C. Grupul interguvernamental privind schimbările
climatice (The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) a afirmat că reducerea și menținerea neutralității emisiilor de dioxid de carbon
și reducerea forțării radiative nete a
altor gaze cu efect de seră în afară de
CO2 ar opri încălzirea globală antropică în următoarele decenii [2].
Există dovezi științifice [3] că biodiversitatea și serviciile de ecosistem asociate se deteriorează rapid,
iar degradarea solului și declinul biodiversității s-au accelerat rapid în ultimele decenii. Lista roșie a speciilor
amenințate a Uniunii Internaționale
pentru Conservarea Naturii a evaluat
starea globală de conservare a peste
105 700 de specii, iar peste 28 000
dintre acestea sunt amenințate cu
dispariția: 40% – amfibii; 25% – mamifere, 34% – conifere, 14% – păsări, 30% – rechini și calcan, 33%
– recifuri și corali și 27% – anumite
crustacee. Pactul ecologic european
anunță o strategie de oprire a declinului biodiversității atât în Uniunea Europeană, cât și la nivel internațional.
Va ajuta la modelarea poziției Uniunii
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la Conferința părților din Knunming
(China) din toamna anului 2020 în legătură cu eforturile internaționale de
oprire a declinului biodiversității.
De asemenea, Pactul european
este îndreptat spre necesitatea de a
folosi mai puține resurse și de a crea
mai puține deșeuri, precum materialele plastice care frecvent își găsesc
calea către mările și oceanele lumii.
Comisia va prezenta un plan de promovare a unei economii mai circulare în Uniunea Europeană acolo unde
apar materialele plastice. Reducerea poluării din surse industriale și a
scurgerilor de pe terenul agricol care
conține fertilizanți în exces va ajuta,
de asemenea, la îmbunătățirea calității vieții și a regiunilor de coastă.

naționale (și regionale) și deputații
din Parlamentul European care vor
negocia conținutul noilor legi europene. În al treilea rând, Comisia
va lansa, împreună cu propunerea
pentru actul legislativ privind clima, un „Pact climatic“. Acesta va fi
conceput să ofere publicului posibilitatea de a participa la elaborarea
noilor politici legate de Pactul ecologic. De asemenea, va oferi un spațiu pentru schimbul de informații și
experiență, astfel încât oamenii să
poată să afle despre succesele altora pe calea îndeplinirii obiectivelor
pactului ecologic.

Cum pot consumatorii
beneficia de pactul
ecologic?

Tranziția descrisă în Pactul ecologic european este o oportunitate
ca întreprinderile să se modernizeze și să devină mai competitive.
Cu sprijinul programelor de investiții și inovație ale cadrului financiar multianual, industria va fi încurajată să dezvolte noi tehnologii
ecologice lidere pe piață și soluții
durabile. Pactul ecologic european
(și acțiunile sale de urmărire) stabilește o strategie pentru asigurarea predictibilității și a cadrului de
reglementare pentru industrie care
să deblocheze investiții, să prevină
activele depreciate și să stimuleze
inovația. Acțiunile Comisiei de mobilizare a finanțelor private durabile vor ajuta la satisfacerea nevoilor
de investiții ale industriei. În plus,
trecerea la o economie mai circulară și creșterea pieței pentru materiile prime secundare ar îmbunătăți folosirea de către industrie a
materiilor prime ciclice.

Consumatorii pot să beneficieze
de produsele mai durabile care sunt
concepute să fie reparabile, durabile, reciclate și să folosească mai puțină energie. Aceasta poate să ajute
la reducerea costurilor pe durata de
viață a produselor pe care le cumpără. Informațiile suplimentare și
mai corecte pentru consumatori vor
ajuta, de asemenea, consumatorii
să ia decizii mai informate și astfel
să ajute la impulsionarea tranziției
către produse mai curate și un mediu mai sănătos.
Alte acțiuni de renovare a construcțiilor și îmbunătățire a folosirii
de către acestea a energiei pot să
diminueze consumul de energie și să
reducă facturile la energie. Aceasta
ar putea să ajute 50 de milioane de
gospodării care depun eforturi să își
păstreze casele calde.

Cum pot cetățenii să se
implice în realizarea
pactului ecologic?

Cetățenii pot să fie implicați în
mai multe moduri. În primul rând,
Comisia desfășoară consultări largi, generale cu privire la noile sale
propuneri legislative prin consultări
publice bazate pe internet. Sunt
postate din ce în ce mai mult în toate limbile din Uniunea Europeană și
pot să fie accesate pe site-ul web
al Comisiei Have Your Say. Părerile
cetățenilor sunt în special bine venite. În al doilea rând, cetățenii pot să
se implice împreună cu autoritățile

Cum pot întreprinderile
să beneficieze de
Pactul ecologic?

Cum vă veți asigura
că întreprinderile
europene nu vor suferi
din cauza dezavantajelor
concurențiale?

Uniunea Europeană a implementat deja reguli care previn relocarea emisiilor de dioxid de carbon,
adică relocarea activității economice
și a emisiilor sale relocate din UE în
țări/regiuni care au politici climatice
mai puțin ambițioase. Aceste reguli
operează ca parte a sistemului de
comercializare a certificatelor de
emisii și oferă certificate de emisii
gratuite industriilor care prezintă
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risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. În plus, Pactul ecologic anunțat de Comisie va analiza un posibil mecanism de ajustare
la frontieră a emisiilor de dioxid de
carbon ca o alternativă la o astfel a
alocare gratuită în cadrul sistemului
de comercializare a certificatelor de
emisii. UE va continua să sublinieze
necesitatea durabilității în acordurile sale de comerț liber și a numit
recent un responsabil cu conformitatea care să evalueze respectarea
acestor prevederi de către partenerii internaționali ai Uniunii.

Va putea UE să oprească
degradarea mediului
din întreaga lume?

Uniunea este parte din numeroase convenții internaționale care
abordează diverse probleme de
mediu. Progresul este realizat prin
colaborarea cu partenerii internaționali pentru a găsi soluții acceptabile în aceste cadre juridice.
Procesul se bazează pe cooperare
și încredere. Uniunea Europeană
este implicată activ în diplomația
ecologică, bilateral și în forumurile
internaționale, precum G7 și G20,
și are o politică de acțiune externă
completă în sprijinul dezvoltării durabile în țările terțe.

Pactul ecologic este
suficient de ambițios
pentru a opri și inversa
schimbările climatice?

Pactul ecologic european promovează o creștere semnificativă a
țintelor Uniunii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Acestea sunt compatibile cu constatările
științifice privind menținerea creșterii
temperaturii medii la suprafața Pământului la mai puțin de 1,5 °C. Cu
toate acestea, Uniunea Europeană
nu poate singură să inverseze impactul observat al schimbărilor climatice.
De aceea, colaborarea cu țările terțe
este de cea mai mare importanță.
În plus, UE poate să își demonstreze responsabilitatea și angajarea în
efortul de a-i convinge pe ceilalți săși intensifice eforturile.

Ce face Comisia pentru
a-și reduce propria
amprentă de carbon?

Pentru a reduce impactul său
asupra mediului și a conduce prin

exemplu, Comisia este înregistrată în cadrul sistemului de management de mediu și audit (Environmental
Management
and
Audit Scheme – EMAS) din 2005.
Sistemul acoperă acum opt zone
principale ale Comisiei din Europa
[4], aflate în șapte state membre.
Aceasta reprezintă peste 35 000
de persoane și 1,6 milioane de metri pătrați.
În Bruxelles, unde Comisia are
date verificate pe termen lung, rezultatele pe cap de locuitor prezintă
următoarele modificări între 2005 și
2018:
 Consum de energie al clădirilor redus până la 65% care reprezintă economii cumulative care depășesc 110 milioane euro;
 Emisiile de dioxid de carbon
de la clădiri reduse până la 87%;
 Emisiile de CO2 ale parcului de
vehicule pe km (specificațiile producătorului) reduse până la 53%;
 Folosirea apei redusă până la
61%;
 Folosirea hârtiei redusă până
la 71 %;
 Deșeurile nepericuloase reduse până la 28%.
Comitetul
director
privind
EMAS al Comisiei a adoptat în
2019 un Plan de acțiune global
care conține 227 de acțiuni în
desfășurare sau noi îndreptate
spre folosirea resurselor (energie,
apă, hârtie), emisiile de dioxid de
carbon, deșeuri și biodiversitate,
printre altele.
În pofida acestei performanțe impresionante, Comisia este
implicată în reducerea impactului
său asupra mediului și în puterea
exemplului. Astfel, va prezenta în
2020 un plan complet de acțiune
pentru implementarea principiilor
și a recomandărilor prezentate în
Pactul ecologic, obiectivul fiind de a
deveni neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până
în 2030.

Ce pot să facă cetățenii
și firmele pentru a-și
reduce amprenta
de carbon și a promova
durabilitatea?

Cetățenii și firmele cunosc câtă
energie consumă în clădirile și vehiculele acestora, de exemplu.
Există oportunități de cumpărare
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sau folosire a unor produse, dispozitive și vehicule mai eficiente
din punct de vedere energetic și
de îmbunătățire a performanței
energetice prin izolarea clădirilor.
Există deja informații care să stea
la baza luării unor decizii în cunoștință de cauză. Cu toate acestea,
în ciuda potențialelor economii legate de energie, mulți cetățeni și
multe întreprinderi nu investesc,
deși ar putea să economisească
banii.
Persoanele juridice pot să se
înscrie în sistemul de management
de mediu și audit ca metodă de a-și
îmbunătăți performanța de mediu și
pot să folosească metodologia elaborată de Comisie pentru a stabili
amprenta de mediu a organizației
acestora.
Consumatorii și gospodăriile pot
să folosească mai bine informațiile furnizate online și în magazine
despre performanța energetică a
produselor (frigidere, congelatoare etc.) și a autoturismelor. Multe
autorități naționale și regiuni oferă
stimulente financiare pentru îmbunătățirea performanței energetice a
clădirilor sau promovează produse
și vehicule mai eficiente.
Bibliografie
[1] Aceste estimări sunt moderate, deoarece nu iau în calcul, de
exemplu, investiția necesară pentru
adaptarea climatică sau pentru alte
provocări legate de mediu, precum
biodiversitatea. În plus, nu includ
investițiile publice necesare pentru
a gestiona costurile sociale ale tranziției.
[2] Consultați paragraful A.2.2)
din raportul special IPPC privind impactul încălzirii globale cu 1,5 °C
(rezumatul pentru factorii de decizie).
[3] IPBES.
2019. Rezumatul
pentru factorii de decizie al raportului global de evaluare privind biodiversitatea și serviciile de ecosistem
al Platformei interguvernamentale
științifico-politice privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice. S.
Díaz, et al.
[4] Bruxelles (Belgia), Luxemburg (Luxemburg), JRC Ispra (Italia), JRC Geel (Belgia), JRC Karlsruhe (Germania), JRC Petten (Țările
de Jos), JRC Seville (Spania) și DG
SANTE at Grange (Irlanda).
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UN NOU PACT PENTRU CONSUMATORII
DE ENERGIE*
În acest subiect al lunii, analizăm noile evoluții din domeniul
codurilor și orientărilor privind
rețelele de electricitate care sunt
declanșate de adoptarea recentă
a pachetului Energie curată pentru toți europenii (Clean Energy
Package – CEP). Reformularea Regulamentului privind electricitatea
[Regulamentul (UE) 2019/943]
enumeră în mod explicit mai multe
domenii pentru codurile și orientările privind rețelele. În multe alte
domenii, Directiva privind electricitatea [Directiva (UE) 2019/944]
permite statelor membre să experimenteze mai întâi regulamentul
privind inovația. Cele
mai bune practici pot să
inspire ulterior dezvoltarea noilor principii sau
reguli europene și să
indice amendamentele
necesare pentru codurile și orientările privind
rețelele.

Gestionarea datelor
consumatorilor

Despre ce este vorba?
Consumatorilor li s-a acordat
dreptul de a accesa și partaja propriile date privind energia conform
recentei legislații UE din cel de-al
treilea pachet privind energia și
Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) în pachetul
Energie curată pentru toți europenii (CEP). Ca parte a CEP, reformularea Directivei privind energia
[Directiva (UE) 2019/944] stabilește principiile generale legate de
modul în care statele membre ar
trebui să gestioneze datele consumatorilor. Printre altele, acestea
impun ca statele membre să creeze un cadru adecvat de reglementare pentru organizarea gestionării datelor consumatorilor.
Modelele existente de gestionare a datelor (Data Management
Model – DMM) variază mult între
statele membre [1]. Acestea constau de obicei dintr-un set de dife-

rite roluri, responsabilități, cadre
juridice, standarde tehnice, precum și reguli informale. DMM pot
să fie clasificate în funcție de diferite dimensiuni, totuși, o distincție
fundamentală poate să fie făcută
între modelele centralizate și descentralizate, așa cum este indicat
în figura 1 și descris mai jos potrivit unui raport al CEER. Modelele centralizate sunt structurate
ca platforme de schimb de date
(Data Exchange Platform – DEP),
care pot să fie un model complet
centralizat (hub de date) sau un
model parțial centralizat (hub de
comunicare).

OD, actorii de pe piață și toți consumatorii au un singur actor, hubul
de date, la care sunt asociați.
În multe state membre, alegerea între modelele centralizate și
cele descentralizate se poate presupune că este doar un rezultat
al sistemelor anterioare existente. Deși în mod tradițional datele
clienților sunt schimbate bilateral,
din ce în ce mai multe state membre fac trecerea de la o abordare
descentralizată la una mai centralizată. Cu toate acestea, există
diferențe mari între statele membre. La evaluarea acestor mari
diferențe dintre DMM ale statelor

Fig. 1. Prezentarea tipurilor de modele de gestionare a datelor

 Într-un model descentralizat, aspectele esențiale ale gestionării datelor sunt descentralizate și în cadrul responsabilității
operatorilor de distribuție (OD).
Mijloacele de schimbare a datelor
între părțile de pe piață și OD reprezintă de obicei un format mai
degrabă simplu, uneori standardizat și totuși adeseori nestandardizat. Clienții trebuie să contacteze
în mod specific OD pentru a accesa datele.
 Într-un model parțial centralizat, unul sau mai multe aspecte
esențiale ale gestionării de date
sunt centralizate, de obicei distribuția și accesarea datelor. Acest
model permite astfel accesul centralizat (prin hubul de comunicare)
la datele stocate în mai multe baze
de date descentralizate (la OD sau
la punctele de contorizare).
 Un model complet centralizat
include centralizarea tuturor aspectelor esențiale legate de schimbul de date. De obicei reprezintă
un ghișeu unic pentru date, unde

membre în evaluarea impactului
pentru Inițiativa de organizare a
pieței din 2016, Comisia Europeană a identificat trei opțiuni pentru
viitoarele DMM: (i) responsabilitatea unică a statului membru, (ii)
criterii și principii comune și (iii)
un model UE comun. Atât Comisia
Europeană, cât și întreprinderile
de rețea (atât operatorii de transport și de sistem – OTS, cât și
operatorii de distribuție OD), împărtășesc opinia că numărul doi,
criteriile și principiile comune, reprezintă cea mai potrivită cale de
mers înainte.

Ce spune pachetul
„Energie curată
pentru toți europenii”?

În ciuda înțelegerii generalizate că cea mai bună soluție pentru
gestionarea datelor consumatorilor trebuie să fie evaluată pentru
fiecare context național, se confirmă faptul că lipsa standardizării
și interoperabilității poate să ridice bariere pentru concurența pri-

*) Preluare din www.fsr.eui.eu – din pachetul Energie curată pentru toți europenii pentru viitorul codurilor rețelelor de electricitate
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vind distribuția în detaliu [2]. Mai
exact, poate să creeze bariere la
intrare în principal pentru piețele naționale cu amănuntul pentru
furnizorii consacrați care doresc să
își extindă activitatea în alte state
membre [3]. Necesitatea unor soluții interoperabile este reflectată
și în prevederile pachetului Energie curată pentru toți europenii.
Articolul 23 din Directiva privind electricitatea prevede că
statele membre trebuie să organizeze gestionarea datelor pentru
a asigura accesul eficient și sigur
la date și schimb, precum și protecția și securitatea datelor. Este important de observat că pachetul Energie
curată pentru toți europenii
nu exprimă nicio preferință pentru un DMM față de
altul. În schimb, principiile
stabilite mai jos se aplică
independent de DMM. Pentru a asigura conformitatea
cu cerințele Directivei privind electricitatea, statul
membru sau o autoritate
competentă
desemnată
trebuie să autorizeze și să
certifice sau, dacă este cazul, să supravegheze părțile responsabile cu gestionarea datelor.
În plus, articolul 24 din
Directiva privind electricitatea gestionează nevoia
statelor membre de a facilita
interoperabilitatea
completă a serviciilor energetice în cadrul Uniunii pentru a
promova concurența pe piața cu
amănuntul și a evita costurile administrative excesive.

Ce domenii din codurile
și orientările privind
rețelele sunt relevante?

În gestionarea datelor consumatorilor, niciunul dintre domeniile desemnate pentru noile coduri
de rețea indicate în articolul 59 din
Regulamentul privind electricitatea nu poate să fie aplicat direct.
Cu toate acestea, în ceea ce
privește interoperabilitatea, articolul 24 din Directiva privind
electricitatea prevede, de asemenea, că, prin intermediul actelor
de punere în aplicare, Comisia
trebuie să adopte cerințe de in-

teroperabilitate, precum și proceduri nediscriminatorii și transparente de acces la date. Potrivit
CEP, codurile de rețea pot să fie
adoptate de acum înainte fie ca
acte delegate, fie ca acte de punere în aplicare. Astfel, poate să
apară posibilitatea ca cerințele și
procedurile de interoperabilitate pentru date din toate statele
membre să fie definite prin intermediul unui nou cod de rețea.
În prezent, Comisia Europeană
consideră că un astfel de act de
punere în aplicare este unul dintre cele trei acte importante care

[2] Directiva privind electricitatea definește interoperabilitatea, în contextul contorizării inteligente ca „posibilitatea ca două
sau mai multe rețele de electricitate sau transport, sisteme, dispozitive, aplicații sau componente să acționeze reciproc pentru a
face schimb de informații și a le
folosi pentru a desfășura funcțiile
necesare“.
[3] Un exemplu în acest context îl reprezintă țările nordice
care au colaborat pentru armonizarea piețelor acestora cu amănuntul încă din 2005. NordREG

trebuie gestionate în baza prevederilor pachetului Energie curată
pentru toți europenii, așa cum
s-a exprimat în cadrul Forumului
de la Florența din 2019.

indică faptul că scopul nu este
de a implementa o singură piață
cu amănuntul, ci, printre altele,
de a reduce barierele la intrarea
pe piață pentru comercianții de
retail care doresc să își extindă
afacerile în alte țări nordice. Pentru a facilita armonizarea, toate
țările nordice se deplasează spre
implementarea huburilor de date
pentru datele de contorizare și
procesele de pe piață. Armonizarea proceselor funcționale este
în mare parte finalizată. Cu toate
acestea, la un nivel mai tehnic,
un furnizor are nevoie în prezent
să dețină o interfață pentru fiecare hub, ceea ce reprezintă o barieră pe piață din cauza necesității
și costurilor de a opera patru subsisteme TI în paralel. 

Bibliografie
[1] După cum s-a explicat în
raportul privind gestionarea datelor OTS-OD de către ENTSO-E,
Eurelectric, EDSO, GEODE și CEDEC, un model de gestionare a
datelor se referă la „cadrul rolurilor și responsabilităților alocate unei singure părți în cadrul
sistemului și pieței de electricitate și sarcinile ulterioare legate de colectarea, prelucrarea,
livrarea, schimbul, publicarea
și accesarea datelor cu caracter
personal“.
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TRIANGULUM SMART CITIES PROJECT
REACHES COMPLETION*
The €30 million award-winning
Triangulum project is drawing to
a close as the participating cities
in the pioneering project begin to
share the first results from the fiveyear long future smart cities programme. Triangulum is one of 14
European Smart Cities and Communities Lighthouse Projects funded by
the European Union’s Research and
Innovation Framework Programme
Horizon 2020.
Since inception in February
2015, Triangulum has followed the
journeys of three
‘Lighthouse’
cities:
Manchester
(pictured),
Eindhoven
and Stavanger as
each city implemented and tested innovative smart solutions in bids to create more sustainable
urban environments.
22 partners from
industry,
research
and
government
have steered and
developed
numerous mobility, energy, ICT and business improvement
projects as three
‘follower’ cities from
Leipzig, Prague and
Sabadell, and an
additional
observer city, Tianjin have
shadowed developments; replicating the most successful concepts and solutions as Triangulum
evolved.
In the UK, Manchester looked
at the key issues of ICT, mobility
and energy. Manchester City Council – the lead organisation of Triangulum in Manchester, The University of Manchester and Manchester
Metropolitan University – partnered
with Siemens as the technical partner to investigate how to balance
energy consumption and demand,
reduce costs and carbon emissions
and increase the use of renewable

energy along the city’s Oxford Road
Corridor.

A new generation

In 2019 Siemens upgraded the
Building Energy Management System (BEMS) at Manchester Art Gallery to create a more stable indoor
climate within the 200-year old
listed building. The gallery houses priceless artefacts and artworks
where the control of temperature
and humidity were vital to the care
and conservation of thousands of

valuable pieces and the Grade III
listed building itself. The replacement BEMS utilised a demand-side
response operation that activated
heating, cooling and humidity on
a needs-basis while predictive analytics were used to return energy
sources back onstream when required.

Devising sustainable
smart cities will be key
to managing future
growth and development

Siemens has been working with
Manchester Met University on its dis-

tributed energy system at the university’s Birley Campus. A 400kWh
lithium-ion battery, installed at the
University Birley Campus which integrates with new solar panels also
installed on the roof as part of the
project.
The findings from the Manchester pilot will be used to develop
smart city quarters in other cities
around the world. With 68 percent
of the world population projected to
live in urban areas by 2050 according to the UN devising sustainable
urbanisation
solutions
will
be key to managing
future
growth and development.
On the conclusion of Triangulum and
the
completed energy-related
work,
Juergen Maier,
CEO Siemens
UK said: “We
are immensely
proud to have
participated in
M a n c h e s t e r ’s
smart city vision and have
learned
and
demonstrated,
in equal measures, that with
the right blend of investment, technologies, governance and citizen
engagement, cities can evolve to be
eco-eﬃcient and fit-for-the-future.
Triangulum has shown a blueprint
for low-carbon, cost-eﬃcient smart
cities.
“Manchester and Siemens have
proven it is achievable, repeatable
and saleable. Now to meet the carbon neutrality targets set by many
cities around the world – these projects need to be rolled out at city
and regionally-wide scale to have
a significant impact on energy consumption and carbon emissions.” 

*) by Neil Franklin, www.workplaceinsight.net
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RUSSIA’S NATIONAL ENERGY GRID OPERATOR
TESTS BLOCKCHAIN FOR RETAIL PAYMENTS*
Russia’s national energy grid
operator Rosetti is testing a blockchain solution for payments in the
retail electricity sector.
The system — initiated by
Rosseti and developed by the Russian distributed ledger technology
(DLT) startup Waves — aims to
automate and make transactions
between energy producers, suppliers and consumers more transparent, as a Dec. 10 blog post
from Waves has outlined.

Domestic energy sector
battling debt

Waves indicates that the main
driver for the project is the ineﬃciency, opacity and mounting debt
that currently besets the domestic
industry.
The blog post cites data from the
government of the Russian Federation, which revealed that total debt
for electricity as of Sept. 1, 2019,
hit 1.3 trillion rubles ($15.7 billion),
of which 800 billion ($12.6 billion)
was accounted for by households.
Pain points reportedly include
consumer non-payments, failure of
some payments to reach manufacturers, siloed or inaccessible data,
and inaccurate metering calculations by intermediaries.
The results of an initial, successful pilot of Waves’ blockchain solution — involving 400 households
in the regions of Kaliningrad and
Sverdlovsk — was first presented at
the Electric Networks Forum in Moscow earlier this month.

The project’s next phase will
see Rosetti implement the system
across the entirety of both regions
and is expected to start early next
year. Ultimately, the partners envision rolling the solution out nationwide.

Partnership with Russia’s
largest private bank

Waves’ solution, which incorporates smart contract technology, enables households to monitor
their
energy
consumption in
real time using an app, and
automates payments between
consumers and
energy suppliers in the network.
Among
its features, the
app can recommend users to
switch to more
suitable tariﬀs
based on their
data analytics.
The solution
is directly integrated into electricity
meters and involves a partnership
with Alfa Bank, the country’s largest
privately-owned bank.
In a statement, Denis Dodon,
director of the Alfa Bank Innovation
Development Center, emphasized
the importance of partnering with a
Russian DLT startup, characterizing
the project as a national platform

that forms part of a national program.
As reported, Russia is pursuing blockchain development across
multiple national infrastructural and
urban projects, while the future of
decentralized, private cryptocurrencies remains uncertain.

Blockchain in global
energy innovation

Last year, South Korea’s largest
power provider, Korea Electric Power

Corporation, announced it would be
using blockchain and other innovative energy solutions to develop its
next-generation micro grid.
This month, Cointelegraph reported that the second-largest power utility in Japan has chosen to extend its trial of a blockchain-powered
system for transacting renewable
energy credits. 

*) by Marie Huillet, www.cointelegraph.com
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WORLD ENERGY COUNCIL WELCOMES NEW SECRETARY
GENERAL AND CEO – DR ANGELA WILKINSON
Dr Angela Wilkinson has succeeded Dr Christoph Frei as the
Secretary General and CEO of the
World Energy Council as of November 1st, 2019.
Dr
Wilkinson
previously
served as the Senior Director,
Scenarios and Business Insights,
World Energy Council, leading the
insights program and strengthening the Council’s drive to energy transition impact. She is
one of the world’s leading global
energy future experts, an experienced senior business executive,
distinguished Oxford scholar and
published author.
Dr Angela Wilkinson brings
over 30 years of experience in
leading national, international
and global strategic challenge
and transformation initiatives.
Dr Wilkinson worked as a
senior executive in strategic advisory roles including the public private,
academic and civil sectors. Before
joining the World Energy Council,
Angela led an upgrade in strategic
foresight at the OECD, based in Paris. Prior corporate experience includes decades in Royal Dutch Shell

and British Gas plc.
Angela is an Associate Fellow,
Said Business School, Oxford and
a Strategic Foresight Fellow of the

GOA, USA. She is a member of two
international advisory boards (HSE,
Russia; ECI, Oxford) and is a Fellow
of the World Academy of Arts and
Science.
Dr Wilkinson has published four
books and numerous articles. Angela has a PhD in Physics and is

Founder and CEO, Oxford Futures
Limited.
Mr. Jean-Marie Dauger, Chairman, World Energy Council, commented:
“It is a great satisfaction, that our new Secretary General is a woman
for the first time in the
Council’s nearly 100 years
history. Angela’s expertise and experience will
be highly valuable to support the global World Energy Council’s members
community to navigate
through the grand energy transition the world is
now facing.”
Dr Angela Wilkinson,
Secretary General, World
Energy
Council,
commented:
“I am excited about the opportunity to enhance the influence
and extend the impact of the World
Energy Council in these turbulent
times of transition. I am committed
to moving the needle in accelerating
successful energy transitions worldwide.” 

SCRISOARE CĂTRE MEMBRII CME
Stimați membrii,
Este o mare onoare să încep rolul meu de Secretar General și CEO
al Consiliului Mondial al Energiei.
Sunt încântată de oportunitatea de
a spori influența, de a extinde impactul și de a lărgi acoperirea comunității noastre unice de membri
globali în acest moment critic.
Este un moment oportun să ne
asumăm moștenirea ca fiind prima
și cea mai importantă rețea internațională bazată pe membrii din domeniul energiei.
Suntem unici. Rețeaua noastră de membri se întinde în aproape
90 de țări, acoperind peste 81% din
populația globală, 82% producție
globală de energie.
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Oferim o valoare adăugată
puternică și diferită. Este dedicarea dvs pentru o abordare pragmatică și completă a sistemului care ne
recomandă ca fiind o platformă unică de „cum să“. Nu existăm pentru
a studia tranziția energetică și nici
pentru a susține ceea ce ar trebui
să se întâmple. În schimb, promovăm o abordare incluzivă a învățării
prin acțiune și a împărtășirii celor
mai bune practici pentru a permite
dezvoltarea unei energii curate, fiabile și accesibile tuturor, oriunde și
oricând.
Suntem imparțiali, dar nu
pasivi. Nu suntem o organizație
bazată pe evenimente sau de susținere a unei cauze. Ne folosim puterea de a oferi un spațiu sigur pentru

diferențe de opinie informate și constructive, pentru a construi un nou
teren comun și pentru a permite tuturor să evolueze mai repede și mai
departe împreună. Suntem uniți de
diversitate și persistenți către un
scop comun.
Combinăm experiența solidă
cu perspectivele strategice. Recunoaștem că niciun cetățean, comunitate, oraș, companie sau țară
nu poate gestiona o tranziție energetică structurată lucrând individual. Nu există nicio politică sau o cale
tehnologică „de dimensiuni unice“,
dar, învățând împreună, evităm să
reinventăm roata. Expunem realitatea națională și diversitatea regională în sistemele energetice ca sursă de informații și inovare.
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Continuăm să evoluăm. Sectorul energetic intră într-o nouă
eră – și o perioadă caracterizată de
puterea unei noi generații, de presiunea din partea cererii și de o inovație perturbatoare. Căutăm să implicăm lideri ai tranziției energetice
din întregul lanț valoric, în interiorul
și dincolo de sectorul energetic și în
sferele publice, private și civice. Lucrăm cu toți membrii noștri pentru
a ne pregăti pentru trecerea la sisteme energetice centrate pe clienți,
deoarece societățile de pretutindeni
caută noi modalități de a înflori prin
gestionarea tranziției energetice
într-un mod structurat pentru vieți
mai bune și o planetă sănătoasă.
Nu putem prevedea viitorul energiei, însă cred că așa cum lucrăm în
prezent, putem și trebuie să lucrăm

și în continuare împreună pentru a
crea un viitor energetic mai bun pentru toți. Unele dintre modurile în care
avansăm cu agenda noastră sunt detaliate în anexa atașată.
Părerile și sugestiile dvs
sunt binevenite. Ascult în mod
activ metode prin care membrii ar
putea să se formeze, să contribuie
și să beneficieze cu ajutorul acestor
propuneri prin care se adaugă valoare. Colaborez cu vicepreședinții
regionali prin apelurile lor lunare
pentru a înțelege mai bine provocările cheie și oportunitățile relevante
pentru agenda noastră energetică
regională. Mă adresez administrației
FEL să exploreze sinergiile și partenerilor corporativi să se alinieze misiunii membrilor noștri. Lucrez împreună cu colegii mei de la Londra

și cu rețeaua managerilor regionali
pentru a dezvolta următorul pas al
călătoriei noastre.
Celor dintre voi care m-ați contactat deja pentru a mă felicita, vă
mulțumesc pentru primirea călduroasă. Este un privilegiu să conduc
această comunitate. Cred că a progresa în ceea ce privește misiunea
noastră comună de promovare a
beneficiilor energiei durabile este
una, dacă nu chiar, cea mai importantă provocare a vieții noastre. Vă
mulțumim pentru onoarea și oportunitatea de a face o diferență reală
în viețile tuturor.
Cu stimă,
Dr. Angela Wilkinson,
Secretary General,
World Energy Council

THE HYDROGEN GLOBAL CHARTER IS LAUNCHED
The World Energy Council
launched the Hydrogen Global
Charter on the 20th of November
2019. The initiative aims to be a
platform to recognize the momentum of hydrogen as a complement
to electrification as well as the longterm storage option for renewables.
The Charter is about collecting
the commitments to consume, enable, and invest in clean hydrogen. The
goal of the Hydrogen Global Charter
is to simply amass the scattered efforts around the world and create
a common platform that recognizes and celebrates progress toward
bringing scalable and cost-eﬀective
clean hydrogen to the market.
Any company, government or
organization working to enable and
create demand for clean hydrogen
can sign on to the Charter. The
Council is delighted to announce
that as we launch the Charter today,
we have two companies who have
already signed on to the Charter:
1 - Snam, one of Europe’s leading energy infrastructure companies, is the first industrial signatory
of the charter. Snam is heavily involved in promoting hydrogen as a
clean energy source: it was the first
company in Europe to experiment
the injection of hydrogen in its gas
transmission network, supplying
H2NG (hydrogen-natural gas mixture) to two industrial companies.

2 - SWEN Capital Partners is the
first investor signatory of the charter. SWEN CP recognises the role of
renewable gas to achieve the decarbonisation of the entire energy system. SWEN Capital Partners created a dedicated investment vehicle,
SWEN Impact Fund for Transition,
and will deploy up to €120m by 2025
towards companies that are producing and distributing
biogas
and low carbon
hydrogen.
There are
no
financial
commitments
or other implications apart
from a participant’s own
chosen objective.
Participants set their
own target, e.g. consume X tonne/
increase X% blue and/or green
hydrogen per year towards 2030.
Signing the Hydrogen Global Charter is voluntary and non-binding.
The Council is looking forward to
adding other investors, companies
and governments to the Charter.
There are no financial commitments
or other implications apart from a
participant’s own chosen objective.
The Council will gather and facilitate
demand and will also be the cham-
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pion of a participant’s progress,
while championing clean hydrogen
as a complement to electrification,
as we all work to achieve decarbonization of the global economy
“Global demand for energy is
rising and there is no quick fix or
silver bullet solution to challenges
of energy security, equity and affordability and environmental sus-

tainability. New hydrogen pathways
can help achieve bolder ambitions
for better lives and a healthy planet. Blue and green hydrogen can
reach parts of the global energy
system that cannot be electrified.”
(Dr Angela Wilkinson, Secretary
General of the World Energy Council)

HYDROGEN GLOBAL
CHARTER

The Hydrogen Global Charter
aims to deliver impact by forming
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Din activitatea CME
a community of hydrogen actors
around a shared commitment: consume, enable, and invest in blue
and green hydrogen.
Companies and governments
are pursuing hydrogen unilaterally,
straining to reach a viable model
on their own. The Hydrogen Global
Charter assembles these scattered
eﬀorts to send a strong collective
signal to the market. The Charter
will collect 100 signatories to amass
demand for clean hydrogen as a

complement to electrification to decarbonise economies.

WHY HYDROGEN?

Failure to decarbonise our economies is not an option and a complete reliance on the electrification
of heat, industry, transport and
wider power demand is increasingly being contested as unrealistic.
Hydrogen has been identified as a
complement to electrification in the
eﬀort to decarbonise economies. In

2019, the World Energy Council conducted a number of exploratory interviews with global energy leaders
on the viability of a clean hydrogen
economy. Unanimously, these leaders agreed that clean molecules,
namely clean hydrogen are necessary to reach and decarbonise hardto-abate sectors that electrification
cannot. The Hydrogen Global Charter responds to the need to identify
opportunities where hydrogen consumption can be accelerated. 

HIDROGENUL CURAT: UN „PRIETEN FLEXIBIL“
PENTRU A EVITA UN NOU „RĂZBOI RECE“
ÎN TRANZIȚIA ENERGETICĂ
Angela Wilkinson, secretar general și președinte-director general
al Consiliului Mondial al Energiei
Interesul față de hidrogenul curat crește în întreaga lume. O piatră
de hotar a acestei tendințe poate să
fie reprezentată de a 32-a ediție a
jocurilor olimpice de vară ce va avea
loc anul următor în Tokio, Japonia.
Evenimentul a primit numele de „jocurile hidrogenului“ grație primului
sat olimpic din lume alimentat cu hidrogen curat și autobuzelor cu celule
de combustibil care vor transporta
sportivii la și de la locațiile din cadrul
orașului. Cu toate acestea, pentru
a evita o „bulă“ a hidrogenului, trebuie să promovăm și să menținem

14

o abordare a unui sistem unitar privind rolul combustibililor bazați pe
hidrogenul curat în gestionarea unei
tranziții energetice organizate.
De multe ori, hidrogenul nu este
bine înțeles ca sursă de energie, dar,
ca și electricitatea, este un vector
energetic cu o importanță în creștere. Celulele de combustibil bazate pe hidrogen curat (și vehiculele
cu celule de combustibil) reprezintă o completare și nu o înlocuire a
decarbonizării prin electrificare din
surse regenerabile de energie (și
vehicule electrice). De asemenea,

hidrogenul curat oferă o soluție accesibilă de depozitare pe termen
lung pentru a rezolva problemele
legate de intermitență ale soluțiilor
la scară largă de putere regenerabilă și bazate pe rețea.
Însă, adevărata putere a hidrogenului curat este potențialul
său de a sprijini o decarbonizare
mai rapidă a hidrocarburilor și de
a ajunge în părțile majoritare ale
sistemului energetic care sunt greu
de decarbonizat și/sau care nu pot
să fie electrificate, precum căldura
industrială.

MESAGERUL ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 206, ianuarie 2020

Din activitatea CME
Economia prezintă noi oportunități pentru guverne și întreprinderi de
a gestiona riscul reprezentat pentru
societate al accelerării în ceea ce privește activele depreciate. Combustibilii bazați pe hidrogen curat pot să
fie transportați și folosiți cu ajutorul
infrastructurilor existente – inclusiv
porturi, conducte de gaz și sisteme
de alimentare bazate pe lichide. De
asemenea,
hidrogenul
curat este un factor revoluționar al decarbonizării unui complex industrial de mare anvergură
și pentru apariția unei
economii circulare la nivelul unui întreg oraș.
Folosirea hidrogenului ca vector energetic
nu este o idee nouă: gazul de iluminat, produs
din cărbune („hidrogen
gri“) era un lucru obișnuit în orașele de la începutul secolului XX. Și
un viitor alimentat 100%
de hidrogenul curat nu este posibil.
Atunci, care este situația actuală?
Ideea unei economii bazate pe
hidrogen a apărut în anii 1970, dar
disponibilitatea în creștere a gazului
natural și reducerea lentă a costurilor producerii hidrogenului au limitat
folosirea sa la scară largă. Evoluțiile
recente ale tehnologiei reduc rapid
costurile producerii hidrogenului din
diverse surse de energie curată,
transferând noua economie a hidrogenului de pe raftul prăfuit cu cărți
SF în noua realitate puternică.
Există un număr în creștere de
metode de a produce și transporta
hidrogenul cu zero emisii sau emisii
scăzute de dioxid de carbon. Hidrogenul albastru este realizat pe baza
combustibililor fosili plus captarea
dioxidului de carbon, hidrogenul
verde este produs din surse regenerabile de energie și bio-combustibili.
Atât hidrogenul albastru și hidrogenul verde, cât și combustibilii bazați
pe hidrogen (de exemplu, amoniacul) oferă noi metode de decarbonizare rapidă, profundă și accesibilă
la scară globală. Adoptarea uneia
dintre metode depinde de circumstanțele locale. Nu există o singură
metodă de tranziție energetică potrivită pentru toată lumea.
Viitorul hidrogenului curat (albastru și verde) depinde de două

provocări: economia întregului lanț
valoric, inclusiv transportul și depozitarea, și acceptabilitatea socială. Tehnologia este pregătită. Reducerea costurilor de producție va
avea loc rapid prin amplificarea și
automatizarea diverselor procese
de producție și prin refolosirea infrastructurii existente, unde acest
lucru este posibil. Însă, dezvoltarea

zată și diversă în beneficiul tuturor
persoanelor din toate societățile.
Consiliul a lansat de curând
Hydrogen Global – o platformă prin
care companiile, guvernele, consiliile
și instituțiile își prezintă activitatea
și învață împreună. Hidrogenul curat
devine din ce în ce mai profitabil din
punctul de vedere al costurilor. Pentru a obține reducerea costurilor pe

pieței va fi determinată de utilizatorii finali, acceptabilitatea publică și
aspectele legate de siguranță.
În 2019, am desfășurat interviuri
de leadership inovator cu cadrele de
conducere din companii relevante și
guverne din 18 țări pentru a înțelege cum acționează acești factori de
decizie pentru integrarea hidrogenului curat. De asemenea, am organizat două forumuri ale inovației care
au reunit părți interesate importante
din peste 30 de țări pentru a prezenta
situații reale viabile de producere la
scară largă a hidrogenului. Din acestea, am învățat că atât impactul social, cât și cel ecologic rezultate din
adoptarea la scară largă a hidrogenului trebuie să fie explorate pentru
a asigura o implementare echitabilă.
Analizând aceste tendințe și numeroasele inițiative separate și organizațiile care promovează rolul
hidrogenului, Consiliul a recunoscut
necesitatea de a avea o voce unitară, evitând în același timp un „război
rece“ între electronii curații și moleculele curate și permițând noua diversitate a combustibililor curați bazați pe hidrogen. Ca primă platformă
și, mai ales, apolitică de ghidare a
tranziției energetice globale, considerăm că toate tehnologiile și inovațiile vor fi necesare pentru a gestiona
o tranziție energetică globală organi-

care experții o cred posibilă, trebuie
să existe un semnal puternic pentru
piață care să indice că cererea este
în creștere și care să permită implementarea politicilor. Hydrogen Global
este acel semnal. Scopul este acela
de a aduna eforturile separate din
toate sectoarele pentru a oferi o vedere clară a tuturor actorilor care să
colaboreze pentru implementarea la
scară largă și folosirea în siguranță a
hidrogenului curat. Cu Hydrogen Global, asigurăm accelerarea necesară a
potențialului hidrogenului de realizat
prin crearea unei platforme globale.
Tranziția energetică este un
proces în desfășurare, nu o problemă singulară. Consiliul Mondial
al Energiei crede că, pentru a avea
o tranziție energetică reușită, nu
putem să ne limităm la electrificarea 100% sau complet bazată
pe hidrogen în gestionarea trilemei securității energetice, echității
energetice și durabilității mediului.
Hidrogenul curat nu numai că poate să completeze electrificarea în
acest efort, dar reprezintă și piesa
ce lipsea în revoluția energiei din
surse regenerabile. Capacitatea
de stocare pe termen lung pentru
energiile regenerabile îl fac nu numai un „prieten flexibil“ al energiilor din surse regenerabile, dar
poate „cel mai bun prieten“! 
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CONFERINȚA „REZILIENȚA SECTORULUI ENERGETIC
ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR
TRILEMEI ENERGIEI“. SINTEZA EVENIMENTULUI
Virgil Mușătescu și Gheorghe Indre, consilieri ai CNR – CME
În data de 4 decembrie 2019, la
Biblioteca Centrală a Universității Politehnica din București, CNR – CME,
împreună cu Transelectrica, a organizat conferința cu titlul „Reziliența
sectorului energetic românesc în
contextul provocărilor Trilemei
Energiei“. Obiectivele evenimentului au fost urmatoarele: a) prezentarea și diseminarea conținutului
studiilor CME: Trilema Energiei și
Reziliența dinamică; b) evidențierea conexiunilor dintre studiul Trilema Energiei și studiile de strategie,
de evaluare și îmbunătățire a rezilienței infrastructurilor energetice,
respectiv a piețelor de energie; c)
evaluarea strategiilor și politicilor
energetice ale României prin prisma
conținutului și problematicilor tratate
în studiile CME.
Cuvântul de bunvenit a fost adresat de domnul Ștefan Gheorghe, directorul executiv al CNR – CME, care
a prezentat succinct „Instrumentele
CME utilizate în tranziția energiei“
(Figura 1).

Au fost menționate pe scurt cele
mari provocări cu care se confruntă liderii din domeniul energiei în
procesul tranziției energetice spre o
dezvoltare durabilă, care să satisfacă
nevoile de energie ale lumii contemporane fără a afecta mediul natuaral
al planetei, tendința spre bunăstare
și echilibrul necesar în plan social.
Principalele probleme ce trebuie atacate și rezolvate în acest scop sunt:
● identificarea și întelegerea
problemelor cu care se confruntă
sistemul energetic în special în condițiile tranziției energetice;
● gestionarea cerințelor concurente formulate în trilema energei:
securitatea energetică, echitatea în
ceea ce privește accesul la enegie
și dezvoltarea durabilă care nu afectează echilibrele mediului natural;
● elaborarea viziunilor și scenariilor la scară globală, pe termen
lung pentru evoluția viitoare a sectorului energetic;
● construirea și consolidarea capacității sistemelor energetice de a

rezista la confruntarea cu riscurile
specifice funcționării lor;
● dezvoltarea capacității rezultate din activităților de cercetare și
inovare cu caracter de salt tehnologic.
Pentru a sprijini eforturile de soluționare a acestor probleme, CME
a elaborat un ghid al tranziției energetice care conține un pachet de
cinci studii, adaptabile, dimensionabile și aplicabile la nivelul și realitățile sistemelor, din țările membre,
studii actualizate periodic, de regulă
anual, și considerate instrumente
utile în procesul tranziției energetice. În cadrul Congresului CME care
avut loc la Abu Dhabi în septembrie
2019 au fost prezentate Ghidul CME
și rezultatele celor 5 studii cu caracter de instrumente pentru elaborarea politicilor energetice în condițiile
tranziției:
1. Studiul privind Monitorizarea
problemelor și cartografierea lor;
2. Studiul privind Determinarea indicatorilor trilemei energiei;

Fig. 1. Setul de instrumente al Consiliului Mondial
al Energiei (CME)
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3. Studiul privind Scenariile
evoluției energetice;
4. Studiul privind Reziliența dinamică a sistemelor față de riscurile
care pot să apară;
5. Studiul privind Soluțiile inovatoare și tehnologiile noi aplicabile
în domeniul energiei.
Tot în deschiderea sesiunii de
prezentări a avut loc o intervenție
a domnului Rodin Traicu, președinte
al CNCAN. Intervenția s-a referit la
situația actuală a sistemelor de producere a energiei în Europa Centrală
și de Est și perspectivele de dezvoltare a tehnologiilor de producere cu
accent pe posibilitățile de dezvoltare a centralelor nucleare ca sursă
nepoluantă din perspectiva emisiei
de gaze de seră.
Prima prezentare s-a referit la
conținutul și rezultatele studiului Trilema energiei pentru anul 2018. În
cadrul prezentării a fost arătată situația performanțelor privind echilibrarea indicatorilor din trilema energiei,
cu accent pe realizările obținute în
România comparativ cu anii anteriori.
Următoarele trei prezentări au
abordat aspecte legate de dezvoltarea și exploatarea rețelelor electrice
de transport și distribuție a energiei
electrice în România.
Din partea CNTEE Transelectrica, în calitate de operator al rețelei
electrice de transport și operator de
sistem pentru Piața de electricitate
din România, domnul director Florin Balașiu din cadrul Dispecerului
Energetic Central a vorbit pe tema:
„Reziliența Sistemelor de Protecție,
Automatizare și Control (SPAC)“.
Au fost precizate în cadrul acestei comunicări:
● Provocările actuale și obligațiile OTS în condițiile strategiei și ale
cadrului legislativ obligatoriu al UE
privind dezvoltarea pieței integrate
de energie electrică;
● Capacitățile actuale ale RET
din România și proiecte de dezvoltare și modernizare pentru infrastructura de linii și stații electrice
din rețeaua de transport a energiei
electrice;
● Digitalizarea sistemelor de
protecție, automatizare și control
(SPAC), cu referire la:
o Arhitectura SPAC ;
o Disponibilitatea sistemelor;
o Securitate cibernetică.
În concluziile acestei prezentări
a fost evidențiat rolul Translectrica

în calitate de Operator de Transport
și Sistem pe piața de electricitate
din România, care este integrat în
piața regională de electricitate evidențiindu-se următoarele aspecte:
● Asigurarea capacității sistemului electroenergetic de a satisfice cererile rezonabile de transport
de energie electrică pe termen lung
prin investiții importante în liniile de
transport și în stațiile de conexiuni
și de transformare;
● contribuția la siguranța alimentării cu energie electrică prin
introducerea de sisteme și echipamente fiabile și aplicând principiul
redundanței în proiectarea, realizarea și exploatarea acestora;
● promovarea de soluții tehnice
moderne, bazate pe digitalizare atât
pentru sistemele de protecție și automatizare, cât și pentru sistemele
de control, cu aplicarea extinsă de
măsuri și dispozitive care asigură siguranța cibernetică.
Din partea companiilor de distribuție a energiei electrice, domnul doctor inginer Daniel Crăciun
din cadrul Societății de Distribuție
a Energiei Electrice Muntenia Nord,
aparținând ELECTRICA, a prezentat
un studiu de caz al comportării rețelei electrice de distribuție în condiții de vreme extremă înregistrată
în anul 2017, precum și modul de
intervenție și de efectuare a lucrărilor de reparații pentru restaurarea
regimului de funcționare a rețelelor.
Fenomenele meteo extreme au
obligat de-a lungul timpului compania SDEE Muntenia Nord să facă
față unor adevărate provocări naturale (inundații, alunecări de teren):
Exemple: ianuarie – februarie
2012, viscol, căderi masive de zăpadă și ploaie înghețată;
Aprilie – mai 2017, viscol însoțit
de zăpadă umedă;
Câteva date ale ANMH sunt relevante:
• Viteza vântului în rafale: de la
80 până la 105km/h;
• Chiciură: 22mm sau mai mare;
• Zăpadă viscolită în troiene,
4 – 5 m.
Efectele fenomenelor meteo în
2017 pot fi subliniate: 119 linii de
medie tensiune afectate și întreruperea totală a 2.299 posturi de
transformare. În întreaga perioadă
de întreruperi au fost 161.505 de
consumatori afectați.
Trebuie reținut faptul că mo-
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mentul capabil al stâlpului de beton în această situație excepțională,
respectiv, 4995>>2200 daNm, mai
mult decât dublul momentului pentru care a fost dimensionat. De asemenea, fenomenul de galopare a
conductoarelor în situații de viscol și
chiciură s-a demonstrat a fi, odată
în plus, un fenomen periculos, care
trebuie tratat corespunzător, prin
extinderea porțiunilor de linii aeriene cu distanțoare composite.
A fost remarcată necesitatea
utilizării conductoarelor torsadate și
în rețelele de Medie Tensiune, ca o
soluție de reducere a numărului de
incidente în perioade de iarna, cu
vreme extremă.
A mai fost subliniat faptul că acțiunea cea mai puternică a viscolului
s-a manifestat în zona de câmpie,
iar transportul echipelor de reparații s-a făcut în unele cazuri cu mare
dificultate cu șenilate militare și elicoptere de armată. Dificultățile pentru coordonarea numărului mare de
echipe de lucru, pentru lucrul în
programe prelungite și fără accidente de muncă au reprezentat prioritatea maximă a managementului
operational.
În final, lucrarea subliniază măsurile necesare care să vizeze următoarele 3 grupe :
A. Realizarea de rețele sigure,
fiabile, cu comportare optimă în situații de solicitări meteo;
B. Dotarea cu utilaje și echipamente adecvate care să permită
deplasarea optimă în teren și adoptarea unor soluții de alimentare provizorie validate;
C. Realizarea unor scheme de
funcționare a rețelelor electrice cu
posibilități crescute de rezervare,
pentru a răspunde mai repede și
mai bine la situațiile de vreme extremă.
Atât creșterea rezilienței dinamice a sistemului energetic, cât și echilibrarea indicatorilor din studiul Trilema Energiei, depind în mod esențial
de volumul și calitatea infrastructurii
rețelelor electrice de transport și distribuție. În cadrul sesiunii de prezentări, doamna șef de serviciu Maria
Ispas, din cadrul ANRE, a prezenta
comunicarea cu titlul „INVESTIȚII ÎN
REȚELELE ELECTRICE ȘI PERFORMANȚELE SERVICIULUI DE TRANSPORT ȘI DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE“, structurată pe
următoarele categorii de probleme:
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● Cadrul legal și de reglementare, cu referire atât la prevederile legislației de bază, cât și ale legislației
secundare constituită din reglementările instituite prin ordinele ANRE
referitoare la activitățile de transport
și distribuție a energiei electrice;
● Realizarea planului de investiții în rețeaua electrică de transport
(RET) și de distribuție (RED), în perioada a treia de reglementare. Au
fost oferite informații privind gradul
de realizare al lucrărilor de mentenanță în anul 2018 în RET și RED;
● Extinderea rețelelor electrice;
● Monitorizarea indicatorilor de
performanță și a pierderilor de energie electrică în rețelele de transport
și distribuție de energie electrică;
● Durata medie a procesului de
racordare în anul 2018;

du-se rolul operatorilor de rețele și
rolul ANRE în planificarea și dezvoltarea infrastructurilor de rețele în
scopul creșterii economicității serviciilor prestate pentru consumatori
și a calității serviciilor de transport
și de distribuție a energiei electrice.
Domnul profesor doctor inginer
Nicolae Olaru din cadrul Universității
Valahia din Târgoviște a expus prezentarea: „Sisteme Fotovoltaice (PV)
în contextul politicilor pentru dezvoltarea Surselor Distribuite de Energie“
soluție de politică energetică analizată din perspectiva problematicii analizată în studiul Trilema Energiei. Au
fost subliniate următoarele aspecte:
● Privind din perspectivă academică este indicată structura indicatorilor calculați în studiul trilema
energei și ponderea lor în calculul

● PROIECTE DE INTERES COMUN (PCI) pentru dezvoltarea pieței
interne de energie electrică în UE;
● Priorități în domeniul infrastructurii energetice privind transport energie electrică.
Toate aspectele menționate au
fost prezentate în detaliu subliniin-

indicatorului general din clasamentul pe țări;
● Microgenerarea
și
sursele
de producere distribuită (locală) a
energiei (SDE) au un rol decisiv în
atingerea obiectivelor ET putând
conduce la transformarea unor costuri în beneficia;
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● Considerații privind strategiile
energetice ale localităților și Conceptul declarației de independență
energetică (DIE) promovat de Asociația profesională SunE și Inițiativa
SunE pentru Dezvoltare Durabilă;
● În dezvoltarea programelor
din Inițiativa SunE sunt considerate
ca cerințe necesar a fi îndeplinite:
cercetarea și impactul economic al
tehnologiilor, proiectele demonstrative pentru clădiri independente
energetic, cu 0 consum de energie
și comunități independente energetic cu 0 consum de energie, programe de educație și instruire și mecanisme de finanțare;
● În susținerea ideilor sunt analizate categoriile de consumatori de
energie electrică din România și impactul surselor de energie fotovoltaice asupra acoperirii necesarului de consum, asupra valorii
celor trei indicatori din trilema
energiei și asupra indicatorului
de context care contribuie la
calculul indicatorului general.
Ultima parte a evenimentului a fost dedicată problemelor
legate de reziliența sistemelor
energetice, cu referire la situația României. Dezbaterea a
fost moderată de domnul Virgil
Mușatescu, consilier al CNR
– CME, iar paneliști au fost:
domnii Florin Balașiu, directorul Transelectrica, Daniel Crăciun, Electrica SDEE Muntenia
Nord, Teodor Chirică, FORATOM și Nuclearelectrica, Mihai
Sanduleac, profesor la Universitatea Politehnica din București
și Gheorghe Indre, consilier al
CNR – CME.
În deschidere, moderatorul
a prezentat pe scurt tematica
pusă în discuție subliniind câteva elemente de ultimă oră scoase în evidență de documentele
CME. În acest context, este clar
că sistemele energetice sunt în
curs de transformare cu scopul
declarat de a avea o nouă eră a
abundenței energiei curate, dar
drumul este „denivelat“. Rezultatul este că vom depinde din ce în
ce mai mult de climă în asigurarea
cu energie.
Din nefericire, în urma unor discuții cu un eșantion reprezentativ de
lideri din domeniu, dezbatere inițiată de CME, a rezultat că nu există
o viziune unitară asupra modului de
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abordare a problemelor ridicate de
noua situație. De asemenea, riscurile și provocările legate de faptul că
sunt percepute diferit în funcție de
apetența pentru risc a managerilor.
Oricum, riscul cel mai acut perceput rămâne cel legat de instabilitatea geopolitică, urmat de impactul
schimbărilor climatice și de riscul
cibernetic în contextul digitalizării
tot mai accentuate a sectorului. La
acestea se adaugă riscul utilizării neperformante a analizei geo-spațiale
pentru anticiparea și răspunsul rapid
la provocările schimbărilor climatice.
În încheierea prezentării sale,
pentru catalizarea discuțiilor, moderatorul a lansat un set de întrebări
adresate membrilor panelului și auditoriului:
– Există abordări specifice privind reziliența în noile condiții ale
tranziției?
– Ce aduce nou producerea distribuită? Se poate realiza echilibrul
între disponibilitate + redundanță
versus presiunea asupra rețelelor
centralizate pentru a rezerva alimentarea intermitentă?
– Cum vedeți rolul reglementării
într-un context tot mai descentralizat?
– Dar rolul consumatorului activ? Noile libertăți aduse de Directiva de piață internă (2019/944) ajută? Influența PNIESC – există?
– Există dorință și resurse pentru abordarea problemei rezilienței?
– Cine plătește și cum? Poate
fi folosită și la reziliență taxonomia
privind sustenabilitatea?
– Care sunt riscurile specifice fiecărui domeniu?
Întrebări și comentarii din partea auditoriului au fost lansate de:
domnul Călin Vilt, care a reiterat
importanța acurateței datelor necesare pentru obținerea indicatorului trilemei energiei la nivel de țară,
prezentând cazul României care din
cauza unor date greșite ocupa în
2013 locul 64, ajungând în 2018 la
locul 23, iar în 2019 pe 26, lucruri
care generează necesitatea unei
monitorizări corecte a emisiilor și o
colaborare mai bună a Transelectrica
cu operatorii de distribuție, doamna
Carmen Neagu, legat de flexibilitatea capacităților nucleare, domnul Viorel Șerban, care a subliniat
faptul că energia înglobată pentru
producerea unei turbine eoliene de
3 MW se recuperează prin cea produsă de turbină în cca. 18 ani, ceea

ce nu este în favoarea acestei tehnologii, iar pentru creșterea rezilienței, se pot dezvolta sisteme elastice
de legare a liniilor aeriene la stâlpi,
domnul Gheorghe Olteanu, care a
subliniat importanța resursei umane
în competiția pentru apărarea interesului național cu exemplificare în
cazul Transelectrica și a pledat pentru continuarea programului nuclear
cu U3 și 4, domnul Marian Cernat,
care apreciind lucrările prezentate
în cadrul conferinței, a reamintit că
piața de energie electrică de la noi
este perturbată de împărțirea producției pe tipuri de tehnologii, ceea
ce împiedică adevărata competiție,
totodată pentru o bună reziliență e
nevoie și de noi producători de bază,
regenerabilele singure nefiind suficiente. D. Cernat a mai pledat pentru
o mai bună comunicare a acestor
probleme către factorii de decizie.
Din partea membrilor panelului au
răspuns și comentat: domnul Teodor
Chirică, care a făcut un tur de orizont
asupra situației sectorului nuclear,
scoțând în evidență dificultățile pe
care le întâmpină acesta la nivelul UE
în contextul politicilor actuale și a adus
argumente pentru sprijinirea programului național, inclusiv prin prezentarea valorilor favorabile ale domeniului
față de alte tehnologii de producere a
energiei electrice, domnul Florin Balașiu, care a subliniat existența bunei
cooperări dintre OTS și ceilalți operatori, domnul Mihai Sănduleac, care a
ridicat problema rezilienței consumatorului final, în abordarea bottom-up,
mai ales prin realizarea de microrețele, de asemenea interdependența
dintre cele 3 provocări ale trilemei și
a pledat pentru realizarea tranziției
către sisteme energetice neutre față
de carbon, domnul Gheorghe Indre,
care a subliniat importanța factorului
politic în sprijinirea sau subminarea
investițiilor din sector, mai ales prin
instrumente ca ajutoarele de stat de
tipul schemelor de sprijin și efectele
asupra consumatorului final.
Sintetizând, în finalul evenimentului s-au tras câteva concluzii:
● Conform părerii participanților,
conferința poate fi considerată un
succes reușind să discute principalele aspecte ale trilemei energiei și
a rezilienței, în interconexiunea lor,
la nivelul sistemului energetic românesc.
● Subiectele trebuie abordate în
continuare pentru că încă sunt ne-
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cesare clarificări și acțiuni concrete din partea factorilor de decizie.
Din nefericire, deși specialiștii se
pot pune de acord asupra căilor de
abordare, mesajele acestora ajung
cu greu la decidenți, pentru aceștia
nu e foarte clară responsabilitatea
și nici mijloacele strategice de întărire a rezilienței. Este esențial să se
înțeleagă necesitatea investițiilor nu
numai în rețele, ci și pe partea de
producere a energiei electrice.
● Nu se mai poate aștepta, cu
atât mai mult cu cât condițiile tranziției spre energie curată, sigură și
accesibilă sunt dificile și provocatoare, iar timpul rămas este scurt.
Lipsa de acțiune costă mult mai
mult.
● Trebuie să ținem seama de
provocările globale, dar și naționale
legate de: a) instabilitatea politică,
b) creșterea frecvenței și severității
evenimentelor de vreme extremă,
c) efectele schimbărilor climatice,
d) securitatea cibernetică și e) utilizarea avantajelor aduse de analiza
geospațială.
● Energia nucleară este un pilon
al tranziției și mărește semnificativ
reziliența.
● Un element important îl reprezintă asigurarea finanțării. Noile
condiții necesare asigurării rezilienței pun presiuni suplimentare, ceea
ce va duce la creșterea prețului
energiei de orice fel. O calitate superioară a serviciului de alimentare
cu energie se poate realiza doar cu
costuri suplimentare, lucru care trebuie înțeles încă de acum.
● Diseminarea conținutului studiului Trilema Energiei, elaborat de
CME, poate contribui la o mai bună
înțelege a obiectivelor de politică
energetică în condițiile contemporane ale tranziției energetice spre o
dezvoltare curată și spre aprovizionarea tuturor utilizatorilor de energie cu energie curată nepoluantă.
● Problematica abordată în studiu poate stimula cercetarea stiințifică în domeniu și elaborarea de
lucrări științifice de natura lucrărilor
de masterat și a tezelor de doctorat.
Conferința a fost încheiată de
către domnul Ștefan Gheorghe,
care a mulțumit auditoriului pentru
discuții și participare, vorbitorilor
și moderatorilor pentru contribuții,
și partenerilor în realizarea acestui
eveniment: Transelectrica și Universitatea Politehnica din București. 
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ENERGIA NUCLEARĂ ÎN LUME ȘI TRILEMA
ENERGIEI. PROVOCĂRILE INDUSTRIEI NUCLEARE
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ*
Dr. Teodor Chirica, fost președinte al FORATOM**
FORUMUL ATOMIC EUROPEAN
(FORATOM) ÎN ANUL 2019

o Europă a anului 2050 fără emisii
de carbon“, organizat de Ministerul
Energiei la Bruxelles, la data de 19
februarie 2019, studiul „Căi către
anul 2050: rolul nuclearului într-o
Europă cu emisii reduse de carbon“
[1], elaborat de FTI Consulting LLP
(FTI), în noiembrie 2918. Studiul
prezintă și documentează viziunea
industriei nucleare pentru atingerea
țintelor asumate pentru anul 2050
la COP 21, identificând trei scenarii de dezvoltare energică, evaluând
aspectele de securitate energetică,
eficiență economică și dezvoltare
durabilă. Au participat reprezentanți
din zona tehnologiilor regenerabile, marilor consumatori de energie,
EURELECTRIC, dar și personalități
marcante din Comisia Europeană
și Guvernul României, care și-au
exprimat opiniile privind modalitățile de decarbonizare a economiei

fost prezentat la București, la conferința „Energia nucleară într-o lume
în schimbare“ din 26 iunie 2019,
aducând elemente importante priForumul Atomic European (FOvind aportul energiei nucleare la
RATOM), asociație cu sediul la
economia Uniunii Europene, accenBruxelles, reprezintă vocea industuând pe impactul privind forța de
triei nucleare europene în discuțiile
muncă și contribuția la economia
privind politicile energetice cu ineuropeană, în prezent și în perspecstituțiile europene, are 15 asociații
tiva anilor 2050.
membre (fora naționale din Belgia,
De asemenea, FORATOM a emis
Bulgaria, Elveția, Finlanda, Franța,
o serie de documente de poziție priItalia, Marea Britania, Olanda, Rovind extinderea duratei de viață a
mânia, Slovacia, Slovenia, Suedia
CNE, inovarea și cercetarea nucleși Ungaria), reprezentând cca. 3000
ară în UE, taxonomia și dezvoltarea
de companii și două corporații (CEZ,
durabilă sau rezoluția Parlamentului
Republica Cehă și PGE, Polonia), acEuropean la COP 25, Madrid.
ționând pe trei direcții principale:
Comunicarea cu decidenți din
(1) Politici Energetice în Uniunea
instituțiile europene este un suEuropeană (UE), (2) Tehnologii nubiect în atenția industriei nucleacleare și (3) Comunicare.
re europene, FORATOM canalizând
Asociația FORATOM a fost foareforturile liderilor acestei industrii
te activă pe perioada deținerii de
prin emiterea unui Manifest adrecătre România a Președinției Consat decidenților europeni [3], semnat
la București la data
de 25 iunie 2019,
precum și unei scrisori, semnate de liderii industriei și de
reprezentanții fora
nucleare din Europa,
adresată la data de
5 decembrie 2019
doamnei Ursula von
der Leyen, președinta Comisiei Europene. În esență,
aceste două documente reliefează rolul energiei nucleare
Fig. 1. Evoluția puterii instalate în centrale nucleare la nivel mondial
în atingerea țintelor
(sursa WNA – prelucrare autor) [9]
de reducere a emisisiliului UE, în strânsă colaborare și rolul tehnologiilor curate în acest ilor de carbon până în anul 2050,
cu oficialitățile române, industria efort. Un al doilea studiu, comandat alături de tehnologiile regeneranucleară din România și Nucleare- de FORATOM firmei de consultanță bile, exprimând voința industriei
lectrica. Astfel, FORATOM a prezen- Deloitte, intitulat „Raport privind nucleare europene de a fi parte a
tat la evenimentul „Soluții pentru Impactul economic și social“ [2], a acestui efort.
* Articolul este o dezvoltare actualizată a intervenției sustinute de autor la Conferința organizată de CNR – CME „Reziliența
sectorului energetic românesc în contextul provocărilor Trilemei energiei“, 4 decembrie 2019, UPB
** Dr. Teodor Chirica a deținut poziția de președinte al FORATOM între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2019; în prezent, are titulatura de Past President FORATOM și este membru al Consiliului Executiv al FORATOM
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ENERGIA NUCLEARĂ ÎN LUME
ȘI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

gia electrică „curată“ produsă în
țara noastră. Societatea Națională
Nuclearelectrica SA (SNN), deținătoarea celor două unități nucleare,
are în pregătire retehnologizarea și
extinderea duratei de viață a Unității 1 de la CNE Cernavodă, având în
vedere finalizarea Unităților 3 și 4
de pe același amplasament. Pentru
perioada de după 2030 – 2035, SNN
are preocupări pentru studierea
tehnologiilor disponibile de reactori
mici modulații (SMR), iar Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia
Nucleară (RATEN) are în vedere
realizarea unui proiect pilot de reactor nuclear avansat de generație
IV (proiectul Alfred) în cooperare cu
industria nucleară italiană.
O situație comparativă a evoluției energiei nucleare, în intervalul
2008–2018, în primele 10 țări din
lume, care acceptă energia nucleară,
este prezentată în Tabelul 1, realizat pe baza rapoartelor publicate de
Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA), comparând situația din anii 2012, respectiv 2018.
În cazul statelor vestice, referindu-ne în principal la Statele Unite
și Franța, tradițional promotoare și

Pe plan mondial
La finele anului 2019 erau în
funcțiune 447 [4] reactoare nucleare, față de 448 [5] în 2018, cu o putere instalată de 396 GWe (397 GWe
în 2018). În anul 2019 s-au conectat
la rețea 5 noi reactoare (5,1GW),
față de 9 (10,4) GWe în 2018, când
s-a atins cea mai mare capacitate
înregistratâtă din anul 1990. Majoritatea noilor reactoare puse în funcțiune în anii 2018 și 2019 s-a realizat
în China și Rusia. De asemenea, în
anul 2018 erau în construcție 55 de
reactoare nucleare, cu o capacitate
de 57 GW(e), alte trei proiecte fiind
lansate în anul 2019. Opt reactoare
nucleare au fost oprite definitiv în
cursul anului 2019.
În anul 2018, energia nucleară
a produs 2563 TW(e)h, asigurând
cca. 10% din producția mondială
de electricitate, reprezentând cca.
33% din totalul electricității „curate“. În țările avansate, energia nucleară a produs 18% din necesarul
de energie electrică [6], fiind a doua
sursă de energie electrică curată
după hidro, depășind
Unități în
vântul, soarele și alte
funcțiune
2018
regenerabile, considerate individual.
2018 [8] 2012 [9]

GWe

TWh/an

favoarea Rusiei, Republicii Coreea
de Sud și în perspectivă, al Chinei.
Câteva declarații oficiale sunt sugestive în acest sens:
Administrația
americană,
prin vocea celui de-al 15-lea Secretar al Departamenului pentru
Energie (DOE), se „angajează să
reînvie și să revitalizeze industria
nucleară, conducând prin ACȚIUNE,
nu doar prin CUVINTE“ (Dan Brouilette, secretar de stat adjunct, DOE
al SUA)[10]
Într-un discurs privind strategia
și metodele tranziției ecologice, ținut în noiembrie 2018, Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron a spus, afirmându-și
obiectivul ca energia nucleară să
reprezinte 50% din mix-ul energetic al țării la nivelul anului 2050:
„printre tehnologiile disponibile în
prezent, energia nucleară rămâne o
cale promițătoare pentru a ne putea
baza pe o energie ieftină și cu emisii
reduse de carbon“. În consecință, în
contextul închiderii a 14 reactoare
nucleare din generațiile vechi până
în anul 2035, Presedintele Macron
a cerut imperios ca „EDF să lucreze la dezvoltarea unui nou program
% TWh nuclear
Global

Comentarii

Global
448
437
397
2563
100,0%
Crește moderat
În Uniunea Europeană, la finele
SUA
98
104
99
808
31,5%
Scade ușor
anului 2018 erau 126
Franța
58
58
63
396
15,5%
Constant
reactoare nuclere în
exploatare, asigurând
China
46
16
43
277
11,0%
Crește substanțial
26% din producția de
Rusia
36
33
27
191
7,5%
Crește
electricitate,
având
o contribuție de cca.
Coreea
50% la electricitatea
24
21
22
127
5,0%
Crește
De Sud
curată a Uniunii. În
momentul de față,
Canada
19
18
13
94
3,7%
Crește moderat
sunt în diverse faze
Ucraina
15
15
13
79
3,1%
Constant
de construcție șase
reactoare
nucleare
Regatul
15
18
9
59
2,3%
Scade
(Slovacia – 2, FinlanUnit
da – 1, Franța – 1 și
Tabelul 1. Evoluția capacităților nucleare în primele 10 țări NLM din lume,
Regatul Unit – 2); opt
2018 vs. 2012
state membre au în
vedere construcția de noi centrale exportatoare de tehnologie nucle- nuclear, asumându-și angajamente
nucleare (10 – 20 000 MWe).
ară există o îngrijorare, rezultată ferme cu privire la preț, astfel înatât din improbabilitatea atingerii cât acesta să fie mai competitiv“,
România are două reactoare țintelor asumate pentru reducerea până în anul 2021, astfel încât „să
nucleare în funcțiune la centrala emisiilor de carbon bazându-se doar se ofere francezilor o alegere transnuclearoelectrică (CNE) Cernavodă, pe regenerabile, dar și din pierderea parentă și informată“ [11]. În conasigurând 17% din producția inter- unor piețe externe de desfacere a secință, pentru atingerea țintei ca în
nă de electricitate și 33% din ener- centralelor nuclearoelectrice, în de- 2050 Franța să fie neutră din punct
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de vedere al emisiilor de carbon,
guvernul cere impertiv companiei
Electricite de France, în octombrie
2019, să pregătească un program
de construcție a 6 reactoare EPR
(1700 Mwe) începând în urmatorii
15 ani [12].

ENERGIA NUCLEARĂ
ÎN CONTEXTUL
TRILEMEI ENERGETICE
Prin Indexul Trilemei Energetice [13], Consiliului Mondial al
Energiei (WEC) realizează o măsurătoare anuală a performanțelor
sistemelor energeice naționale pe
fiecare dintre cele trei dimensiuni
ale trilemei:
● Securitatea energetică – gestionarea furnizării de energie primară din surse interne și externe, fiabilitatea infrastructurii energetice,
capacitatea de a răspunde cererii
actuale și viitoare;
● Echitate (accesibilitatea) energetică – accesibilitatea furnizării de
energie la nivelul întregii populații;
● Sustenabilitatea energetică –
reducerea intensității energiei și a
emisiilor de CO2 echivalent, trecerea la surse de energie regenerabile
și cu emisii reduse de carbon.
Energia nucleară se înscrie
fără echivoc în conceptul larg al
Trilemei Energiei, fiind prezentă
în ediția din 2019 a Indexului Trilemei Energetice [14], calificându-se fără dubii ca parte a unui mix
energetic rezonabil echilibrat. Energia nucleară este frecvent citată în
cazul țărilor care utilizează această tehnologie, pentru rolul jucat în
îndeplinirea performanțelor pe cele
trei dimensiuni menționate.
Spre exemplificare, cităm următorul paragraf: „În ceea ce privește securitatea aprovizionării cu
energie, țările europene au tendința
de a fi printre cele mai bine clasate.
Soldurile lor individuale de energie
tind să fie bine diversificate și includ
combustibili fosili, penetrarea crescândă a surselor regenerabile de
energie și utilizarea energiei nucleare pentru generarea de energie
electrică“ [15].
Numeroase studii, analize și
strategii elaborate de instituții și organizații respectabile pe plan mondial demonstrează această apartenență, cele trei „laturi“ ale Trilemei
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Energetice fiind dificil de separat.
În continuare, vom trece în revistă câteva dintre acestea, pe care
le considerăm relevante, pornind în
primul rând de la latura sustenabilității sau a dezvoltării durabile, în
contextul țintelor asumate în cadrul
Conferinței Părților, COP 21 de la
Paris. Printre acestea se remarcă
studiile și rapoartele:
● „Încălzirea globală de 1,5 °C“
[16], publicat în luna octombrie 2018
de Panelul Internațional pentru
schimbări climatice (IPCC0), organism al Națiunilor Unite.
● „Schimbările climatice și
energie nucleară“ [17], 2018,
emis de Agenția Internațională
pentru Energia Nucleară (IAEA).
● Comunicarea Comisiei Europene, „O planetă curată pentru
toți. O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o
economie prosperă, modernă,
competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei“ [18], noiembrie 2018.
● Raportul „Energie nucleară
într-un sistem de energie curată“ [19], mai 2019, Agenția Internațională pentru Energie (IEA),
din cadrul OECD.
● Raportul „Scenariile energetice mondiale 2019. Viitorul nuclearului: armonii diverse în tranziția energetică“ [20], publicat de
Consiliului Mondial al Energiei (WEC),
colaborare cu Asociația Nucleară
Mondială (WNA), septembrie 2019.
Rapoartele de mai sus, studiile
și analizele efectuate și/sau comandate de FORATOM, dar și alte surse consultate, exemplifică modul în
care energia nucleară se înscrie în
conceptul larg al Trilemei Energiei,
pe cele trei laturi ale acesteia:
SECURITATEA ENERGETICĂ
Peste jumătate din necesarul
de energie al Uniunii Europene este
acoperit din import, atingând în
anul 2016 un nivel de cca. 55%,
aproape în totalitate sub formă de
combustibili fosili. Cea mai mare
parte a acestor importuri este reprezentată de petrol (60% din total, respectiv 90% din petrolul consumat),
urmând gazele naturale (30% din
total, respectiv peste 70% din gazul
consumat) și cărbune. Costul pentru importurile de combustibili fosili

pentru UE s-a ridicat la cca. 2,5%
din PIB-ul mediu al Uniunii, în perioada 2005 – 2015 [21].
Ponderea energiei nucleare
în consumul intern brut de energiei, în Uniunea Europeană, fiind
de 14% în anul 2015, evoluând
constant până în anul 2050 în scenariul de bază dezvoltat de Comisia
Europeană, și chiar crescând ușor în
scenariile de decarbonizare până la
17% în 2050, arată rolul pe care îl
poate juca energia nucleară în asigurarea securității energetice a UE,
acum și în viitor [22]. Eliminarea
acesteia poate afecta atât securitatea energetică europeană, dar așa
cum se arată în secțiunile următoare, va afecta atât sustenabilitatea,
cât și echitatea energetică.
O discuție care apare în acest
context se referă la resursele exterm de limitate de uraniu ale Uniunii Europene, majoritatea acestuia fiind importat din afară Uniunii!
Furnizarea este bine diversificată,
iar posibilitatea acumulării uranului în stocuri de rezervă pentru mai
mulți ani reduc la minimum impactul eventualelor perturbări pe termen scurt ale prețului uraniului
[23]. Uraniul este disponibil pe
plan mondial, existând o mare diversitate de furnizori, localizați în
țări stabile politic, care nu îngrădesc accesul la această resursă din
rațiuni politice. Stocarea rezervelor
de uraniu, respectiv fasciculele de
combustibil nuclear la centrale sau
la fabricanții de combustibil nuclear,
este mult mai facilă, ca volume gestionate, decât pentru combustibilii
clasici, care necesită căi de transport costisitoare, cu efecte asupra
mediului și spații considerabile de
depozitare.
Resursele de uraniu identificate deja pot asigura funcționarea și dezvoltarea energiei nucleare pentru cca. 130 de ani [24], iar
exploatări suplimentare, pot crește
această durată la cca. 300 de ani
[25]. Prin noi concepte de reactoare
nucleare și reciclarea combustibilului nuclear, se estimează un potențial de creștere a acestei durate la
cca. 1000 de ani [26].
Faptul că, o pastilă de uraniu
produce o energie echivalentă
cu 480 litrii de petrol sau 1 tonă
de cărbune sau 500 de metri
cubi de gaz, iar un reactor nuclear
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cu o putere convențională de 1000
megawati consumă între 30 (tip
PWR) și 120 (tip CANDU) tone de
combustibil nuclear pe an, în timp
ce o centrală cu cărbune similară,
consumă cca. 4,3 mil. t cărbune/an,
sunt argumente care susțin contribuția energiei nucleare la securitatea energiei, dar și la sustenabilitatea acesteia.
Energia nucleară este o sursă
de electricitate la un preț stabil,
impactul variației costului uraniului
asupra costului energiei fiind foarte
redus, comparativ cu combustibilii
fosili – dublarea costului uraniului
are un impact de 6% asupra prețului
de producție, comparativ cu cărbunele – 60% și gazul natural – 70%,
reprezintă un alt element de securitate energetică. Figura 2 este expli-

lizat costurile ciclului său de viață
(dezafectarea, gestionarea și depo-

Fig. 3. Costurile unitare mediate (LCOE)
pentru diferite tehnologii de producere a energiei
electrice, aduse la condiții de echivalență (sursa WNA) [29]

zitarea finală a deșeurilor), alți generatori de energie electrică nu o fac.
Daunele aduse mediului și sănătății
provoacate de emisiile producătorilor
utilizând combustibili fosili, nu sunt
întotdeauna incluse
în prețul electricității produse de
aceștia, iar costurile
aferente tehnologiilor regenerabile,
eoliene și solare, nu
includ
eliminarea
materialelor
utilizate, de multe ori
toxice, la sfârșitul
Fig. 2. Vulnerabilitatea redusă a costului electricității
duratei de viață a
la fluctuațiile costului combustibililor [27]
acestor instalații.
cativă în acest sens.
Extinderea duratei de viață al centralelor nucleare existente realizează
ECHITATEA
(ACCESIBILITATEA)
ENERGETICĂ

Într-o analiză în condiții de
concurență echitabile, energia
nucleară este una dintre cele mai
accesibile surse de electricitate
(Figura 3). În realitate, „energia
nucleară concurează cu surse de
energie care au fost subvenționate, nu plătească costurile ascunse aduse de intermitența lor
(de exemplu, provizioane costisitoare de rezervă și investiții în
rețea) sau nu trebuie să își asume responsabilitatea pentru utilizarea atmosferei noastre comune
ca teren de dumping“[28]. Dacă
industria nucleară și-a interna-

cu costuri considerabil mai reduse decât construcțiile de noi centrale, fiind

competitive în ceea ce privește costurile altor tehnologii de producere a
energiei electrice, inclusiv proiecte noi
eoliene și solare [30]. Aceste proiecte, care necesită investiții semnificativ
mai reduse decât pentru o capacitate
nouă, au cel mai mic cost mediu al
energiei (LCOE) din toate tehnologiile.
Trebuie menționat că LCOE nu
este în măsură să acopere costurile
complete ale sistemului pentru toate tehnologiile, împiedicând o comparație corectă între ele, în condițiile în care proiectele nucleare și-au
internalizat o serie de costuri.
În Figura 4 este ilustrat comparativ, indicatorul LCOE în cazul extinderilor duratei de viață a centralelor nucleare din Uniunea Europeană
cu celelalte tehnologii: fotovoltaic,
eolian (pe uscat sau pe apa), ciclu
supracritic cu combustibil fosil sau
ciclu combinat cu turbine cu gaz.

Fig. 4. LCEO în UE la nivelul anilor 2040:
extinderea duratei de viață la unitățile
nucleare vs. alte tehnologii (Sursa OECD/NEA) [31]
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În intervalul 2020 – 2050, impactul economic al tranziției cu emisii reduse de carbon asupra consumatorilor ar crește cu aproximativ
340 de miliarde de euro (2017 real)
în cazul unui scenariu de închidere a centralelor nucleare,
comparativ cu scenariul de dezvoltare nucleară [32].
În cazul Uniunii Europene, utilizarea la maximul a energiei nucleare în tranziția către țintele asumate
pentru anul 2050, bazat pe Comunicarea Comisiei Europene Programul Nuclear Ilustrativ, din mai 2017
[33], necesită un efort într-o primă
etapă, pe realizarea proiectelor de
extindere a duratei de viață, la unitățile nucleare care se califică pentru această intervenție, urmată de
realizarea de unități de puteri mari,
operând la baza sistemului energetic, combinat cu reactoare mici modulare (SMR), având o flexibilitate
operațională ridicată, compatibile cu
funcționarea alături de surse regenerabile, impredictibile (Figura 5).

cât și chiar în cele anti-nucleare
(Germania, Austria), cu un aport la
PIB de 507,4 mild. Euro;
– 2050 – 1 321 600 locuri de
muncă, PIB 576 mld. Euro.
Comparativ cu alte industrii:
– Eolian EU – 250 000 locuri de
muncă, 36,1 mld. Euro PIB, 160 GW;
– Solar EU – 80 000 locuri de
muncă, 100 GW.
Industria nucleară din România era evaluată în anul 2019 la
12 600 locuri de muncă și 5,7 miliarde EURO contribuție PIB.
„Utilizarea tehnologiilor inteligente, inclusiv construcția modulară în fabrici și șantiere navale, soluții de beton
avansate (de exemplu, compozite din
plăci de oțel, oțel de armare de înaltă
rezistență, beton de înaltă performanță), tehnologie de izolare seismică și
planuri de amplasare optimizate pot
avea impact pozitiv asupra costurilor
și programului construcției de centrale
nucleare noi“, Raport MIT „The Future
of Nuclear Energy în a Carbon-Constrained World“ [36], 2018.

plan mondial; în Uniunea Europenă energia nucleară asigură cca.
50% din electricitatea curată.
Comparativ, emisiile echivalente
pe întreg ciclul aferent centralelor nucleare, de la extragerea și fabricarea
combustibilului nuclear, construcție,
exploatare și dezafectare, inclusiv
tratarea, stocarea și depozitarea finală a deșeurilor radioactive sunt
de cca. 12 g CO2 ech/kWh față de
820 g CO2 ech/kWh pentru cărbunele de calitate sau 490 g CO2
ech/kWh la gazul natural [37]
(Figura 6, pag. 25).
De aceea, este absolut necesară
realizarea de investiții pentru extinderea duratei de viață și dezvoltarea
de noi proiecte, pentru a se evita o
scădere semnificativă a capacităților
nucleare ”... în timp ce investițiile în
regenerabile vor continua să crească, iar gazul și, într-o măsură mai
mică, cărbunele vor juca un rol important în înlocuirea energiei nucleare”. Creșterea gazului va aduce un
surplus de 4 miliarde de tone până

Fig. 5. Evoluția capacității instalate (GWe) în centralele nucleare din UE (sursa PINC, prelucrare autor) [34]

Un aspect care aparent nu are
legatură cu echitatea și accesul la
energie, îl reprezintă menținerea capacității nucleare și realizarea de noi
investiții, asigurând ocuparea forței de
muncă cu înaltă calificare în Europa,
de la fazele de concepție și construcție până la faza operațională, incluzând industria orizontală, rezultând în
conformitate cu studiul Deloitte [35],
comandat de FORATOM:
– 2019 – 1 129 900 locuri de
muncă, în UE, atât în SM nuclere,
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SUSTENABILITATEA
ENERGETICĂ
Așa cum s-a arătat în secțiunea
ENERGIA NUCLEARĂ ÎN LUME ȘI ÎN
UNIUNEA EUROPEANĂ, în momentul de față, energia nucleară este
cea mai mare sursă de producere a energiei electrice cu emisii
reduse de carbon, din ultimii 50 de
ani, în economiile avansate și a
doua sursă curată după hidro pe

în 2040 emisii de CO2 cumulate ”...
adăugându-se dificultăților deja
considerabile de atingere a obiectivelor privind emisiile” [39], dar și cu
efecte asupra aspectelor de securitate energetică și echitate.
Un alt aspect, având conotații
cu dezvoltarea durabilă, este gradul de ocupare a terenului [40].
Astfel, pentru o putere instalată de
1800 MW, o centrală nucleară ocupă
cca. 4 km2, una solară 56 km2, iar
un parc eolian 437 km2 . Conside-
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rând energia produsă și factorul de
capacitate net superior al centralelor
nucleare, relevanța acestui indicator
devine și mai pregnantă!

și Franța) care au participat activ la
luarea deciziei de construire a unui
depozit național dedicat acestor categorii de deșeuri. Pe de altă parte,

siguranță ale energiei nucleare,
printr-o analiză holistică rezultă că
„energia nucleară rămâne cea mai
sigură formă de generare a energiei electrice“ [42] (Figura 7),
prevenind totodată multe zeci
de mii de decese, rezultate în
principal din poluarea aerului,
în fiecare an, prin evitarea utilizării cărbunelui. Acest aspect
ar trebui mai bine recunoscut
și evaluat!

Studiu de caz privind efectul închiderii centralelor nucleare asupra mortalității populației
●
Studiul „Fii prudent
cu principiul precauției: dovezi
din accidentul nuclear de la
Fukushima Daiichi“ [44], publicat în octombrie 2019, de
Biroul Național de Cercetare
Economică din Statele Unite
concluzionează că „... după
accident [Fukushima Daichii],
toate centralele nucleare au
încetat să funcționeze, iar
energia nucleară a fost înlocuită cu combustibili fosili, ceea
Fig. 6. Emisiile de carbon pe durata de viață a diferitelor tehnologii de generare
ce a provocat o creștere exoa energiei electrice (sursa WNA) [38]
genă a prețurilor la energia
Comparații interesante reies din reciclarea și reutilizarea combustibi- electrică. Această creștere a dus la
analiza informațiilor privind deșeuri- lului nuclear ars în reactoare nucleare o reducere a consumului de enerle rezultate din mai multe tehnologii avansate este o soluție de reducere gie, ceea ce a determinat o creștere
[41]. De exemplu, arderea cărbune- semnificativă a volumelor de com- a mortalității în timpul temperaturilui generează cca. 200 000 tone de- bustibil nuclear ars, care este din ce lor foarte reci. Estimăm că creșterea
șeuri/an pentru 1000 MW instalații, în ce mai mult avută în vedere pe mortalității din cauza prețurilor mai
mari ale energiei electrice depăavând și o componentă radioactivă nu plan mondial.
De asemenea, dacă analizăm șește mortalitatea din accidentul în
chiar neglijabilă, iar o unitate nucleară echivalentă produce urmatoarele aspectele de sănătate, mediu și sine, ceea ce sugerează că decizia
deșeuri anuale: 27 – 120 tone
de combustibil nuclear uzat,
funcție de tehnologia utilizată
și cca. 80 m.c. deșeuri nucleare
slab și mediu active, după reducerea volumului acestora la
centrală, prin diverse tehnologii. Tehnologiile de gestionare,
reducere și stocare pe termen
lung a acestor deșeuri, la care
industria nucleară are o experiență de cca. 60 de ani, reduc
considerabil riscurile pe care
deșeurile radioactive le pot
provoca populației și mediului.
În acest deceniu, depozitarea
definitivă a deșeurilor nucleare
înalt active și a combustibilului
nuclear uzat a fost recunoscută
și acceptată deja de stakeholderii europeni (Finlanda, Suedia

Fig. 7. Emisiile de carbon pe durata de viață a diferitelor tehnologii de generare
a energiei electrice (sursa WNA) [43]
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de încetare a producției nucleare a
contribuit la mai multe decese decât
accidentul în sine“.
CONCLUZII
Energia nucleară este o sursă
de energie electrică sigură, care
raspunde Trilemei energetice, furnizând securitate energetică, competitivitate și sustenabilitate, asigurând împreună cu energia hidro
75% din producția mondială de
electricitate cu emisii reduse, contribuind „la reducerea emisiile de
CO2 în ultimii 50 de ani cu peste 60
de gigatone“ [45].
Atingerea țintelor de reducere
a emisiilor cu efect de seră, asumate prin Acordul de la Paris, impune acordarea unei atenții deosebite tuturor tehnologiile capabile
să contribuie la reducerea efectelor
climatice globale, un rol semnificativ în producția de energie electrică
revenind resurselor regenerabile și
energiei nucleare, aspect relevat de
studii aprofundate elaborate de instituții internaționale de renume și
de asociații industriale din domeniul
energetic: IPCC, IAEA, OECD, JRC,
Comisia Europeană, WEC, WNA,
FORATOM. Comunicarea Comisiei
Europene „O Planetă Curată pentru
Toți“ din noiembrie 2018, apreciază
că în anul 2050, pe baza scenariilor
analizate, o cotă de peste 80% din
energia electrică provenită din surse regenerabile de energie, împreună cu 15% de energie nucleară, vor
constitui coloana vertebrală a unui
sistem energetic european fără emisii de dioxid de carbon.
Este necesară stoparea declinului energiei nucleare, în special
prin tratarea acesteia în mod echitabil comparat cu alte surse curate,
asigurarea accesului nediscriminatoriu la surse de finanțare, printr-o
abordare fără încărcături ideologice
false, incluzând energia nucleară în
categoria surselor de electricitate
sustenabile.
Industria, va trebui să facă eforturi pentru reducerea costurilor investiției inițiale. Perioada mare de pauză
în construcția de noi centrale nucleare, precum și trecerea la generația III
au provocat unele șocuri, din punct de
vedere al costurilor și al duratei proiectelor (Finlanda, Franța, US). Odată
depășită această etapă, rezultatele
s-au îmbunătățit considerabil (China,
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UAE), efectele regăsindu-se în reducerea duratei investițiilor și a duratei
construcției noilor proiecte. Trebuie
acordată în continuare o atenție deosebită optimizării „părții nucleare“,
utilizând prefabricarea în ateliere specializate și soluții modularizate, dar
având în vedere că 25 – 30% din costul unei centrale nucleare este legat
de „tehnologie – echipamente nucleare“, restul 75% din capital reprezintă
pregătirea amplasamentului, lucrări
civile, montaj și costuri indirecte,
supraveghere lucrări, consultanță și
costuri ale beneficiarului, se impune
o concentrare mai serioasă pe optimizarea și eficientizarea acestor activități, sub un management de proiect
performant.
Menținerea, atragerea și continua educare a forței de muncă
este o cerință obligatorie, la care
și Statul trebuie să aibă o contribuție substanțială printr-un sistem
de învățământ performant și aplicat cerințelor industriei în general,
precum și al industriei nuclere în
special. Industria trebuie să asigure conservarea cunoștințelor, dar și
transferul acestora între generații.
În perioada următoare, până
la o reluare a construcțiilor de noi
centrale nucleare, este necesară
prevenirea dezafectării premature
a centralelor nucleare în funcțiune, cu o gestionare responsabilă a ritmului acesteia, acolo unde
dezfectarea nu poate fi evitată, corelată strâns cu extinderea duratei de viață a centralelor nucleare,
operațiune este crucială pentru a
duce tranziția energetică pe o cale
normală, evitând o creștere semnificativă a dependenței energetice
a economiei de import și menținerea șanselor de atingere a țintelor
asumate prin Acordul de la Paris, în
condiții de echitate și prosperitate.
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Din activitatea CNR – CME
A 80-A ANIVERSARE A PROF. UNIV. EM. DR. ING. DHC
NICOLAE GOLOVANOV
Cu o activitate impresionantă
și o viață întreagă dedicată învățământului universitar energetic,
domnul profesor Nicolae Golovanov
a aniversat frumoasa vârstă de 80
de ani, pe data de 28 noiembrie
2019.
Model de profesionalism, recunoscut
în țară și în străinătate, de o inteligență,
seriozitate, discreție
și de o modestie cum
rar întâlnești, calm și
echilibrat, întotdeauna cu o vorbă bună
și un sfat înțelept,
domnul profesor este
în egală măsură iubit
de studenți, de prieteni, de colaboratorii
și de membrii organismelor și asociațiilor profesionale în
care activează.
Născut în 28 noiembrie 1939 la
Brăila, este abslovent al Institutului
Politehnic București – Facultatea de
Energetică, promoția 1961. Alegând
să fie profesor pe viață, și-a început activitatea didactică ca asistent
la Catedra de centrale electrice,
iar în cei aproape 60 de ani de învățământ superior a parcurs toate
etapele carierei didactice până la
cea de profesor la Catedra de sisteme electroenergetice și la Catedra
UNESCO a Universității Politehnica
din București, activitatea sa fiindu-i
recunoscută prin titlul de profesor
emerit acordat de UPB.
Specialist recunoscut în domeniul de vârf al Tehnicii Tensiunilor
Înalte (TTI), s-a implicat activ în
proiectarea și crearea laboratorului
de TTI în vechiul sediu al Institutului
Politehnic din strada Polizu și apoi a
celui din sediul actual al UPB, considerat a fi unul din cele mai performante din țară și din Europa de
sud-est. De altfel, teza de doctorat
și-a susținut-o cu regretatul academician Gleb Dărgan, considerat a fi
creatorul școlii de TTI din România.
Cu specializări în Germania, Japonia, Iran, specialist de elită în domeniile utilizării eficiente a energiei
electrice, piețelor de energie electrică, surselor regenerabile de energie
electrică și calității energiei electrice,
domnul profesor Nicolae Golovanov
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are o bogată activitate în domeniul
publicațiilor de specialitate, fiind autor, prim autor sau coautor a peste
35 de cărți sau tratate. Împreună
cu specialiști europeni recunoscuți
a publicat primul „Handbook“ din
Europa
privind calitatea
energiei electrice (Editura
Willey&Sons),
13 dintre lucrările realizate în decursul
timpului
de
domnul profesor Nicolae
Golovanov fiind citate ICI,
iar patru sunt
citate INSPEC.
În prezent este
editor al revistelor de specialitate din domeniu și redactor al publicațiilor: „Mesagerul energetic” (CNR/CME), „Energetica” (IRE), „Buletinul UPB” și „Energetica Moldovei”.
În anul 1995 a obținut Premiul
Constantin Budeanu al Academiei
Române, pentru lucrarea „Poluarea
cu armonici a sistemelor electroenergetice funcționând în regim permanent simetric“, iar în anul 2000,
lucrarea „Electrotemie și Electrotenologii“, al cărui prim autor este, a
fost premiată de Academia Română.
Personalitate eminentă a învățământului politehnic și creator de
școală energetică, domnul profesor
este membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România
(ASTR) și președintele Secției Electrotehnică – Energetică a ASTR.
Colaborator apropiat al institutelor de învățământ superior din
Republica Moldova, a predat câțiva
ani în limba română la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), pentru care a scris și o serie de tratate, activitatea sa fiind apreciată în
mod sepecial și încununtă cu titlul
de Doctor Honoris Causa al UTM
și cu „titlul de onoare“ al Universității Agrare de Stat din Moldova
(UASM).
Cu peste 100 lucrări științifice
publicate în reviste de specialitate
naționale și internaționale, este o
prezență activă la cele mai impor-

tante evenimente tehnice și științifice din țară și din străinătate, fiind
în același timp organizator și coorganizator al unor evenimente de
anvergură din cadrul CNR-CME, al
unor sesiuni speciale ale Forumului
Regional pentru Europa de Sud-Est
FOREN și al Zilelor Academiei de
Științe Tehnice din România.
În prezent domnul profesor
Nicolae Golovanov conduce patru
contracte de cercetare științifică, derulate în cadrul programelor
CEEX și Parteneriate. Desfășoară o
amplă activitate de consultanță în
cadrul organismelor de specialitate
din domeniul energie, este consilier
al Asociației CNR – CME, membru în
Consiliul Științific și în Comitetul de
Etică al CNR – CME, cu o implicare
activă și remarcabilă în cadrul Asociației. A desfășurat și desfășoară
o intensă activitate de cercetare în
cadrul unor importante contracte
științifice din țără și din străinatate. A fost membru al CS 62 CIGRE,
este membru al Comitetului Tehnic
175, Electrostatică, al ASRO.
Profesor îndrăgit și conducător
de doctorat pentru 35 de doctoranzi
din țară și din străinătate (Elveția,
Grecia) de care s-a apropiat mult
sufletește, domnul profesor Nicolae
Golovanov spune deseori „Viața mea
este școala”, iar studenții îl iubesc,
îl apreciază pentru calitățile sale științifice, pedagogice, dar și pentru
modul cu totul aparte în care empatizează cu ei, înțelegându-le problemele, venindu-le în ajutor și iubindu-i ca pe proprii săi fii.
Ne face o deosebită plăcere
și suntem extrem de onorați ca
distinsul profesor emerit Nicolae
Golovanov, parte a generației de
aur a învățământului universitar
românesc și formator a zeci de
generații de studenți, să facă
parte din echipa de consilieri
a Secretariatului Executiv al
CNR – CME, căruia îi aduc o reală valoare adăugată.
Vă dorim din suflet multă
sănătate, viață lungă și la fel
de activă, bucurii și iubire de la
cei dragi, asigurându-vă de întreaga noastră prețuire și de tot
dragul nostru.
Secretariatul Executiv
al CNR – CME
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WEC CENTRAL & EASTERN EUROPE REGIONAL ENERGY FORUM
Challenges, Opportunities, Perspectives

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 will be published 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 author that presents the paper will have a 50% discount of 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
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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
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PIAȚA SERVICIILOR FOREN 2020
Și Dvs. ați putea fi un partener la cel mai mare eveniment regional CME
pentru Europa Centrală şi de Est!
NU RATAȚI OPORTUNITATEA DE A FI RECUNOSCUT CA LIDER ÎN
DOMENIUL DUMNEAVOASTRĂ!
Organizatorii vă stau la dispoziție pentru ca participarea firmei
dumneavoastră să se bucure de tot succesul dorit!
SERVICII FOREN 2020
MASĂ ROTUNDĂ (cuprinde sală, mobilier, logistică, translație simultană, mediatizare)

2000 euro

STAND EXPOZIȚIONAL STANDARD (1 masă cu 4 scaune, mochetă, 1 spot luminos la 3 mp, 1 priză
electrică, 1 coș gunoi, inscripționarea numelui firmei pe pazie)

Conform
formular

FILM TEHNIC cu durata max. 30 minute

300 euro

PUBLICITATE în Catalogul Oficial al Forumului (1 pagină A4, color)

400 euro

Apariția siglei pe toate materialele tipărite de promovare ale FOREN 2020 (programe, afișe,
bannere, panouri etc.) în calitate de PARTENER
Inserarea siglei în cadrul prezentărilor multimedia care vor rula în timpul tuturor sesiunilor
forumului
Inserarea siglei pe site-ul www.foren.ro cu link activ către site-ul companiei
Amplasare roll-up de prezentare în incinta locației de desfășurare FOREN 2020, într-un loc cu
vizibilitate maximă
Insertie 1 material de prezentare 4 pag. max. A4 în mapa participantului FOREN 2020
(Nr. mape: 700)
Insertie 1 material promoțional* în mapa participantului FOREN 2020 ± (Nr. Mape: 700) –
flyer A4 / bloc notes 20 pag./ pix personalizat / business card / post-it personalizat etc.
Masă de prezentare prospecte, cataloage etc. situată într-un loc cu vizibilitate maximă
* ± toate materialele promoționale personalizate vor fi puse la dispoziție de către beneficiar
Factura fiscala va fi emisa in lei, la cursul BNR leu / euro din ziua facturarii.

1600 euro
400 euro
300 euro
100 euro
400 euro
400 euro
700 euro

NOTĂ:

Pentru obţinerea calităţii de Partener vă rugăm să completaţi formularele de înscriere. Acestea se pot
descărca de pe website-ul FOREN 2020.

Mai multe detalii legate de serviciile prezentate mai sus puteți găsi în formularele de inscriere sau la email
elena.pavel@cnr-cme.ro.

Pentru a fi la curent cu detaliile privind organizarea FOREN 2020
și piața serviciilor la zi,
vizitați permanent website-ul:
www.cnr-cme.ro/foren-2020
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactați
Secretariatul Executiv FOREN 2020:
Tel: 0372.821.475/476
Website: www.cnr-cme.ro/foren-2020 Email : foren2020@cnr-cme.ro

FEL România
2019, CEL MAI BUN AN DE PÂNĂ ACUM
PENTRU FEL ROMANIA
Comitetul de Conducere al FEL România, CNR – CME
Future Energy Leaders Romania este o organizație de tineri din
România, pasionați de energie, ce
dezbat idei și dezvoltă proiecte, ce
face parte din rețeaua globală Future Energy Leaders prezentă în peste
65 de țări și creată de World Energy
Council.
Dezvoltăm competențele necesare celei de-a 4-a revoluții industriale, creștem gradul de angajabilitate și prezența
tinerilor în poziții de decizie. Suntem o
platformă
de
comunicare și
cooperare între generații și
ne propunem
tranziția
către o economie bazată pe
energie curată,
reducând impactul negativ
pe care energia
îl are asupra
mediului. Vrem
să accentuăm
rolul pe care
România îl joacă la nivel regional și
global.
2019 a fost un an al renașterii pentru Future Energy Leaders
Romania, organizația crescând
numărul de membri de la 8 la 50,
printr-o continuă recrutare, realizarea unui website și a unei noi
identăți vizuale, cât și a unei prezențe foarte mari în spațiu online,

36

dar și în spațiul public, la evenimente și conferințe.
Dincolo de elaborarea viziunii, a
regulamentului și a setului de 10 valori
ale FEL Romania, în 2019 organizația
și-a stabilit și cele 4 direcții strategice:
● Educație și Profesionalizare;
● Informare și Conștientizare;
● Analize și Recomandări;
● Cooperare Internațională.
FEL Romania intră acum în cea

de-a 3 etapă. Implementare Programe, după ce anul trecut s-a
concentrat pe 1: Dezvoltarea echipei și 2: Design de programe.
Dincolo de realizarea strategiei,
stabilirea viziunii și a setului de valori, în 2019, FEL Romania a început
realizarea unor programe ca:
● FEL Training Days, unde am
discutat cu Paicu&Sons Consulting,

E.ON Energie, MET România, Transelectrica;
● Evolution Labs, proiect ce își
propune transformarea casei pasive
de la Universitatea Politehnică într-una inteliegentă, proiect în care
am convins ENEL X să se implice financiar;
● Am organizat pe 8 mai, la Sibiu, prima Conferință de Climă din
România;
● Am început să lucrăm la FEL
Romania Academy;
● Am organizat Ziua Energeticianului, alături de EFdeN
● Am elaborarat Feedbackul
FEL Romania asupra Strategiei
Energetice Naționale;
● Am publicat o serie de articole despre „România, net carbon
în 2050“ în Caietul Documentar
Energia, elaborat de Editura Club
România.
La nivel internațional am participat la World Energy Congress,
în Dubai, la United Nations Climate
Summit, ce a avut loc la New York,
întâlnirea cu Francesco La Camera,
Director-General al IRENA.
Dincolo de cele peste 10 programe pe care ni le propunem
să le implementăm în 2020, vom
organiza pe 14 februarie 2020, în
București, a 2-a ediție a Conferinței de Climă și Energie, iar pe 26
martie vom coorganiza prima ediție
a FEL European Summit, în timpul
Berlin Energy Week/Berlin Transition Dialogue Days (23 – 27 Martie
2020) alături de Franța, Germania,
Austria și Ungaria. 
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Seniorii energiei
INTERVIU CU PROF. UNIV. DR. ING. MIHAIL MINESCU,
PREȘEDINTELE SENATULUI UNIVERSITĂȚII
PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI (fragmente)
Elena Ratcu, consilier al CNR – CME
Când l-am întâlnit prima dată pe domnul profesor Mihail Minescu, președintele Senatului Universității Petrol-Gaze din
Ploiești, am realizat că mă aflu în fața
unui dascăl cu suflet mare, cu idei valoroase și vizionare, care iubește și înțelege
tânăra generație de azi cu a cărei exponenți colaborează permanent. Dialogul
nostru dintr-o după-amiază de noiembrie în care mi s-a dezvăluit un om cu totul special, a curs atât de frumos, cu atât
de multe informații, emoții și trăiri, încât
parcă timpul s-a oprit în loc. Aproape de
final, am realizat amândoi că afară se înnoptase demult și că ar fi cazul să încheiem. Cu drag de studenți și de oameni,
pasionat de domeniul pe care îl predă, dornic de modernizarea învățământului nostru universitar pe baza celor mai noi și avansate programe academice holistice care oferă studenților o educație completă și
complexă, organizator al unor evenimente de anvergură care au adus
Universitatea în prim planul vieții tehnice culturale și spirituale din țară
și din străinătate, domnul profesor Mihai Minescu are o activitate de
peste 40 de ani în învățământul superior. Crede că învățământul i-a fost
predestinat, își iubește studenții și este încântat de curiozitatea intelectuală, perseverența, seriozitatea, spontenaitatea și modul lor proactiv
de gândire și de acțiune.

‒ Domnule profesor, învățământul a fost cel care v-a ales
pe dumneavoastră sau dumneavastră ați ales învățământul ?
‒ Încă din clasele gimnaziale
am fost pasionat de științele exacte,
în special de fizică, astfel încât după
absolvirea Liceului Industrial pentru
Construcții de Mașini din Ploiești, Specializarea Mașini și Aparate Electrice,
am dat examen de admitere la Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești,
Facultatea de Utilaj Tehnologic. Inițial
am dorit să dau examen la Facultatea
de Automatică de la Politehnica din
București. N-a fost să fie așa, dar partea de electronică și automatică mi-a
fost foarte aproape în toată activitatea
mea didactică. După absolvirea facultății am lucrat timp de doi ani ca inginer tehnolog la Întreprinderea „1 Mai”
Ploiești, apoi am revenit la Institutul
de Petrol și Gaze, unde am fost asistent suplinitor timp de un an, după,
prin concurs, am ocupat un post de
asistent universitar. Și, da, eu cred că
învățământul este cel care m-a ales
pe mine. Nu regret nici măcar un singur moment că a fost așa (...).
‒ Ați fost prorector Relații Internaționale și Parteneriate cu

Mediul Economic. Cum contribuie
departamentul de relații internaționale, înființat acum 21 de ani, la
promovarea dimensiunii europene în învățământul superior și cum
vedeți educația viitorului pentru
studenți și pentru profesori?
‒ În cadrul departamentului ne
străduim să inițiem și să dezvoltăm
noi acorduri de colaborare cu universități, cu foruri științifice și cu asociații
profesionale din străinătate, să intensificăm cooperarea în cadrul programului Erasmus+ și să promovăm sistemul de schimburi de cele mai bune
practici în domeniul relațiilor internaționale și al programelor didactice și de
cercetare. Toate acestea trebuie abordate integral acolo unde este posibil,
dar și pe componente separate, și în
strânsă legătură cu mediul de afaceri.
Una dintre condițiile sine-qua-non
pentru derularea cu succes a acestei
activități este atragerea de resurse financiare, iar noi avem rezultate foarte frumoase și încurajatoare în acest
sens. De asemenea, avem încheiate
parteneriate cu multe universități de
profil în cadrul cărora se desfășoară schimburi de experiență, de bune
practici, printre care și abordarea de
către noi a programelor modulate
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Domnul prof. univ dr. ing. Mihail
Minescu este președintele Senatului
Universității Petrol-Gaze din Ploiești, fiind
în același timp și titular de curs. Absolvent al Institutului de Petrol și Gaze din
Ploiești, Facultatea de Utilaj Tehnologic
– secția Schelă, și-a început activitatea
în anul 1980, ca inginer tehnolog stagiar
la Întreprinderea „1 Mai” Ploiești, după
care a ales cariera didactică în cadrul Universității Petrol-Gaze, în cadrul căreia a
fost asistent universitar (1983 – 1990),
șef de lucrări (1990 – 1998), conferențiar
universitar (1998 – 2003), profesor universitar (2003 – prezent), decan în două
mandate (2008 – 2016), prorector Relații Internaționale și Mediul Socio-Economic (2016 – 2020). Este autor/coautor
a 18 cărți, monografii și tratate, peste
80 de articole și lucrări publicate în reviste de specialitate, a colaborat la 113
proiecte și contracte de cercetare-dezvoltare-inovare. Este membru al unor
prestigioase asociații și organizații naționale și internaționale: Asociația Română de Mecanica Ruperii (ARMR), al
cărei președinte a devenit în iunie 2016,
European Structural Integrity Society
(ESIS), Asociația Generală a Inginerilor
din România (AGIR), Asociația de Sudură din România (ASR) și președintele
Filialei ASR Ploiești, din 2005 până în
2016, Society of Petroleum Engineers
(SPE), Asociația Managerilor și Inginerilor Economiști din România (AMIER),
prim-vicepreședinte al Filialei Prahova
a Uniunii Generale a Industriașilor din
România. A realizat schimburi de experiență cu o serie de universități de prestigiu din lume, este autor sau coautor
la 8 brevete de invenție, iar din 2018
este Membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România.

de masterat, ceea ce ne determină
cumva să ieșim din șablonul obișnuit
și care sunt de fapt programe academice holistice care oferă o educație
completă ce acoperă cunoștințele de
bază necesare pentru ca un student
să poată excela în cariera sa (...).
„Consorțiul european de
universități - prototipul
universității viitorului”
‒ Ce părere aveți despre ideea formării consorțiilor europene de universități, lansată în
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anul 2017 de președintele Franței, Emmanuel Macron?
‒ Acum doi ani președintele
Macron a avansat într-adevăr ideea
ca Uniunea Europeană să dezvolte
consorții europene de universități
europene până în anul 2024. Noi
agreăm inițiativa înființării unui
astfel de consorțiu european, pentru că în prezent asistăm la un spațiu educațional european în continuă schimbare, iar la nivelul UE se
vorbește mult despre consolidarea
parteneriatelor strategice între instituții de învățământ superior și se
încurajează crearea, până în 2024,
a 20 de „universități europene“, pe
întregul teritoriul UE. Acest lucru va
permite studenților să obțină o diplomă de învățământ superior prin
combinarea studiilor din mai multe
țări din UE și va contribui la competitivitatea internațională a universităților europene. Deja un număr
de șapte universități (numărul de
universități care trebuie să formeze
un consorțiu european) din Franța,
Germania, Ungaria, Italia, România
și Suedia alcătuiesc „Civica“ – Universitatea Europeană de Științe Sociale. Din partea României la acest
consorțiu participă SNSPA (Școala
Națională de Studii Politice și Administrative), iar consorțiul Civica și-a
definit strategii pe termen lung și
activități concrete comune care vor
fi în beneficiul studenților, al profesorilor și cu un puternic impact
asupra publicului larg. Eu cred că
acest fel de consorții europene urmează să fie prototipul universității
viitorului, cel care va genera soluții inovatoare pentru cele mai presante provocări ale lumii, și care va
promova valorile civice europene.
În ceea ce privește Universitatea
noastră, noi am analizat posibilitatea formării unui astfel de consorțiu
și până acum am identificat universități de profil din Austria, Polonia,
Franța, Bulgaria, Serbia, Norvegia și
deja am inițiat discuții în acest sens.
Asta presupune ca noi să încheiem
șase parteneriate de colaborare și
să convenim asupra unui coordonator de consorțiu. Alte trei consorții
europene existente deja, la care
participă universități din România,
au coordonatori, universități din
Franța, și probabil așa va fi și la noi.
În felul acesta universitatea noastră
rămâne în picioare, iar tinerii vor
beneficia de toate facilitățile asigurate de UE. De fapt, pentru ei sunt
deschise toate porțile astea, iar noi,
profesorii, părinții și bunicii trebuie să-i sprijinim. Cine se va înscrie
în consorțiu până la sfârșitul anului
2020, va rezista, cine nu se va în-
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scrie nu va rezista și probabil va și
dispărea ca universitate, pentru că
va fi „înghițită“ de altele. Deci, realizarea unui consorțiu de universități
europene din care să facă parte și
UPG Ploiești este unul dintre proiectele viitoare pe care le avem în
vedere.
„Când ai satisfacția reușitei,
uiți de momentele mai
dificile”
‒ Deseori, sunteți direct implicat și în activități organizatorice de anvergură…
‒ Într-adevăr în ultimii ani am
fost implicat direct într-o serie de
proiecte ample. În 2017, orașul
Ploiești a devenit capitala petrolului românesc și timp de șase luni a
găzduit acțiuni de amploare, prilejuite de aniversarea a 160 de ani
de la înființarea primei rafinării de
petrol din lume și a 50 de ani de
învățământ universitar de petrol la
Ploiești. A fost un proiect de anvergură, numit „Prahova 2017 – capitala mondială a petrolului“ și s-a
desfășurat în cadrul Programului
Național „România 100“. Acțiunile culturale au fost coordonate de
UPG Ploiești și au coagulat „energiile“ benefice ale județului Prahova:
autoritățile locale, societăți comerciale partenere, organizații neguvernamentale. În incinta UPG s-au
desfășurat multe evenimente importante, printre care și dezvelirea
monumentului care îi reprezintă pe
frații Teodor și Marin Mehedințeanu,
fondatorii primei rafinării de petrol
din lume la Ploiești, în anul 1857.
Am fost plăcut impresionat de modul în care s-au implicat autoritățile
din orașul și județul nostru. Ulterior,
acest monument a devenit centru
de interes pentru delegațiile din țară
și din străinătate, care vizitează universitatea. Fotografiile pe care vizitatorii le fac lângă acest monument
au ca efect creșterea vizibilității și
a importanței universității, ceea ce
este nemaipomenit.
Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a participat pe
22 noiembrie 2017 la evenimentul
”Orașele României la 100 de ani de
la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiești“, desfășurat tot la sediul
univesității noastre, iar, în 2018, cu
ocazia Zilei Naționale a României,
UPG Ploiești a primit Ordinul „Meritul pentru Învățământ în grad de
Ofițer“, semnat de președintele țării, ceea ce a reprezentat o onoare
pentru noi toți, pentru că distincția
a fost oferită „în semn de apreciere
deosebită pentru rezultatele de excepție obținute în procesul de for-

mare intelectuală și umană a tinerelor generații, pentru promovarea
calității învățământului universitar
românesc“. Efectul este creșterea
vizibilității!
Tot la capitolul evenimente aș
menționa și workshopul pe care
l-am organizat în iunie 2018 la
Ploiești pe tema orașelor inteligente, din dorința ca participanții
să conștientizeze, odată în plus,
modul în care se dezvoltă orașele din țară și din lume, în scopul
creșterii calității vieții cetățenilor.
De asemenea, în octombrie 2019
la Ploiești a avut loc a treia ediție a Summit-ului ASPEN România,
în cadrul căruia am evidențiat trei
proiecte importante derulate de
UPG Ploiești pentru promovarea
noilor tehnologii bazate pe folosirea
surselor regenerabile de energie.
Implicarea în proiecte majore
conduce la dezvoltarea bazei materiale a universității și la creșterea
gradului de încredere al acesteia.
De asemenea, la fel de importantă
este și creșterea gradului de confort
pentru studenții și cadrele didactice din universitate. Toate acestea,
cred eu, conduc la creșterea vizibilității și atractivității UPG Ploiești. Nu
este ușor, dar când totul se termină
cu bine și ai satisfacția reușitei, uiți
momentele mai dificile pe care le-ai
avut de depășit. Mai mult, căpătând
încredere în tine, începi să te gândești și la alte proiecte!
***
Despre modul în care UPG
Ploiești a accesat fonduri europene de milioane de lei pentru
realizarea unor investiții la nivel
european menite să ofere condiții mai bune de lucru studenților și profesorilor, despre dragul profesorilor pentru studenții
săi și despre admirația acestora
pentru profesorul Mihail Minescu,
despre prețuirea sa față de predecesorii care i-au luminat calea,
despre familia sa frumoasă și armonioasă, despre unele întâmpări ale copilăriei care i-au marcat viața, despre cum ar vedea
dezvoltarea în viitor a sistemului de educație de la noi, despre
cum vede domnia sa generația
tânară de astăzi și despre cum
a răspuns la întrebările mele
convenționale și nu întotdeauna
prea confortabile, veți afla citind
interviul integral cu domnul profesor Mihail Minescu, ce va fi inclus în volumul III Seniorii Energiei – Dialoguri de suflet, care va
fi editată, în anul 2020, de către
Editura AGIR. 
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ARBITRAJUL, SOLUȚIE EFICIENTĂ ȘI RAPIDĂ
DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR COMERCIALE
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București a reînființat
la începutul anului 2018, Curtea de Arbitraj Comercial București, din dorința de a oferi comunității de afaceri a Capitalei și nu numai o alternativă viabilă la rezolvarea în instanță a litigiilor comerciale, inclusiv a celor
cu elemente de extraneitate.

Având la bază principiile și valorile moderne europene, Curtea de
Arbitraj Comercial București este
continuatoarea de drept a Camerei
Arbitrale, prima instituție de arbitraj
din țara noastră, creată de Camera
de Comerț București în anul 1908 și
care a funcționat până la instalarea
regimului comunist.
Astăzi, Curtea de Arbitraj Comercial București poate soluționa
orice litigiu derivând dintr-un contract, inclusiv referitor la încheierea,
executarea sau desființarea lui, ca și
din alte raporturi juridice comerciale
ori civile arbitrabile, cu condiția ca
părțile să îl sesizeze în temeiul unei
convenții arbitrale scrise.
De subliniat că pe rolul Curții se
pot afla litigii din toate sectoarele
economice: de la energie, petrol și
gaze naturale, infrastructură, construcții, finanțare de proiecte, contracte comerciale, distribuție sau
leasing de echipamente, până la
servicii bancare și piețe de capital,
asigurări, achiziții publice, inclusiv
cu elemente de extraneitate.
De ce ar apela o firmă
la serviciile oferite
de Curtea de Arbitraj
Comercial București?
În primul rând, experiența si
buna reputație profesională, atât
în mediul juridic, cât și în mediul
academic, în țară și în străinătate de care se bucură arbitrii Curții
constituie tot atâtea garanții pentru
calitatea prestațiilor oferite firmelor
din România, în arbitraje interne și
internaționale.
În al doilea rând, procesul arbitral nu este public. De asemenea,
dosarul este confidențial, nicio
persoană, în afara celor implicate
în desfășurarea litigiului respectiv, neavând acces la acesta fără
acordul scris al părților. Astfel,
sunt evitate eventuale prejudicii
de imagine și pierderile financiare deloc de neglijat ce derivă din
acestea.

În al treilea rând, la fel ca și în
cazul procedurii clasice, în instanță,
este asigurată independența actului
juridic, însă soluționarea este realizată mult mai rapid și flexibil, cu
costuri substanțial inferioare celor
aferente obținerii unei soluții în urma
unui proces de natură comercială.
Cum puteți apela
la serviciile Curții de Arbitraj
Comercial București?
Prin includerea în contract a unei
clauze compromisorii prin care se
atribuie Curții de Arbitraj Comercial
București competența asupra soluționării disputelor. Această clauză
poate avea următorul conținut:
„Orice litigiu decurgând din sau
în legătură cu acest contract,
inclusiv referitor la încheierea,
executarea ori desființarea lui,
se va soluționa prin arbitrajul
Curții de Arbitraj Comercial Bucuresti de pe lângă Camera de Comerț
și Industrie a Municipiului București,
în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.“ De asemenea, se poate încheia o înțelegere de sine stătătoare
denumită compromis. De menționat
că validitatea clauzei compromisorii
este independentă de aceea a contractului în care a fost înscrisă.
O altă posibilitate este aceea ca
reclamantul să introducă o cerere
de arbitrare, acceptată de către pârât, prin care să solicite soluționarea
litigiului de către Curtea de Arbitraj
Comercial București.
Toate companiile au posibilitatea de a încheia convenții arbitrale,
în afară de cazul în care legea și actul lor de înființare sau de organizare dispune altfel. De asemenea,
pot apela la arbitraj inclusiv statul și
autoritățile publice.
Cum se soluționează
un litigiu prin arbitraj?
Curtea de Arbitraj soluționează
litigiul în temeiul contractului și al
normelor de drept aplicabile, ținând
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seama și de uzanțele comerciale.
Soluționarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral. Părțile stabilesc dacă litigiul se judecă de către
un arbitru unic sau de mai mulți arbitri. Dacă părțile n-au stabilit numărul
arbitrilor, litigiul se judecă, de regulă
de trei arbitri, câte unul numit de fiecare dintre părți, iar al treilea – supraarbitrul – ales de cei doi arbitri.
În orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va încerca soluționarea
acestuia pe baza înțelegerii părților.
De menționat fapul că echipa Curții
oferă asistență juridică și sprijin în
legătură cu administrarea întregii
proceduri arbitrale.
Părțile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanți și pot fi asistate de avocați, consilieri, interpreți sau alte
persoane. Cu acordul părților și cu
încuviințarea tribunalului arbitral, la
ședințele de dezbatere a litigiului
pot participa și
alte persoane.
Fiecare parte are sarcina să
dovedească faptele pe care își întemeiază în litigiu pretenția sau apărarea. Procedura arbitrală ia sfârșit
prin pronunțarea unei hotărâri arbitrale, denumită sentință arbitrală,
care este definitivă și obligatorie.
Pentru remunerarea serviciilor
arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj Comercial București se percepe o taxă de înregistrare în valoare
de 600 lei sau echivalentul în euro
la cursul BNR din ziua plății, precum
și o taxă arbitrală formată din taxa
administrativă și onorariile arbitrilor,
stabilite în funcție de valoarea obiectului cererii de arbitrare conform
Normelor privind taxele si cheltuielile arbitrare ale Curții de Arbitraj Comercial București.
Informații suplimentare:
Curtea de Arbitraj Comercial
București
Palatul CCIB, Str. Ion Ghica, nr.
4, Sector 3, București, Et. 2,
Camera 52
Tel: 021 319 0087, fax: 021
319 01 42
e-mail: arbitraj@ccib.ro,
www.ccib.ro/arbitraj 
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9 January 2020

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea ܈i
completarea Legii nr. 10/1995 privind
calitatea vn construc܊ii si a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de
construc܊ii

Law no 7/2020 for amending and
supplementing Law no 10/1995 regarding the
quality of constructions and of the Law no
50/1991 regarding the authorisation of
construction works

Ìn data de 8 ianuarie 2020 a fost publicată vn
Monitorul Oficial, Legea nr. 7/2020 (“Legea nr.
7/2020”) pentru modificarea ܈i completarea Legii nr.
10/1995 (“Legea nr. 10/1995”) ܈i a Legii nr. 50/1991
(“Legea nr. 50/1991”).

On 8 January 2020, the Law no 7/2020 (“Law no
7/2020”) for amending Law no 10/1995 (“Law no
10/1995”) and the Law no 50/1991 (“Law no
50/1991”) was published in the Official Gazette.

I. Principalele modificări la Legea nr. 10/1995
Modificările vizează vn special conexiunea la
bran܈amente ܈i la utilită܊ile publice, respectiv
vndeplinirea unor cerin܊e suplimentare, precum:
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I.

Main amendments to Law no 10/1995

The amendments mainly concern the connection to
the power network and to public utilities; as such,
additional requirements are imposed:

x

Ìn cazul ansamblurilor de locuin܊e, a
construc܊iilor de utilitate publică ܈i Făilor de
access, recep܊ia lucrărilor de construire se va
face vmpreună cu recep܊ia lucrărilor aferente
bran܈amentelor la infrastructura utilită܊ilor
publice;

x

In
case
of
the
residential
housing
developments, of public utility constructions
and of the access roads, the reception upon
completion of the works must be done upon
completion of the works for connection to the
public utilities;

x

utilizarea construc܊iei este permisă numai după
recep܊ia la terminarea lucrărilor, avknd puse vn
func܊iune bran܈amentele la utilită܊ile publice;

x

the use of the construction is allowed only after
the reception of the construction works and
having put into operation the connections to
the public utilities;

Nota: Cele menрionate mai sus vor intra vn vigoare la
7 Februarie 2020.

Note: The above mentioned will enter into force upon
7 February 2020.

II. Principalele modificăUi la Legea nr. 50/1991

II.

Main amendments to the Law no 51/1991

1. Pregătirea unui nou tip de documenta܊ie
tehnică

1.

Preparation of a new type of technical
documentation

Se impune pregătirea unei documenta܊ii tehnice
pentru ob܊inerea acordului administratorului drumului
vn cazul lucrărilor executate pe domeniul public la
infrastructura tehnico-edilitară.

It is expressly regulated that a technical
documentation will be carried out in order to obtain
the approval of the road administrator in case of
works executed on the public domain in relation to
existing infrastructure.
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2. Excep܊ii de la ob܊inerea autoriza܊iei

2.

Works without building permit

Sunt exceptate expres de la obliga܊ia ob܊inerii
autoriza܊iei de construire:

It is expressly stipulated that certain works can be
made without a building permit:

x

bran܈amentele aeriene vn zonele in careQX
VXQW interzise prin regulamentul local de
urbanism;

x

aerial connections performed in areas where
they are not prohibited under the local urban
planning regulations;

x

bran܈amentele܈Lracordurile executate pe
domeniul public, dacă există acordul/autoriza܊ia
administratorului drumului;

x

connections executed on the public domain if
the approval/ authorization of the road
administrator was obtained;

x

montarea pe clădiri, anexe gospodăUH܈ti ܈i pe
sol a sistemelor fotovoltaice
ăWUH
de c
prosumatori ܈i/sau a panourilor solare pentru
vncălzirea apei pentru consum casnic.

x

the photovoltaic systems installed by
prosumers and/ or solar panels for water
heating for domestic consumption.

3. Ìnscrierea vn cartea funciară a construc܊iilor
executate fără autoriza܊ie

3.

Se clarifică un subiect extrem de fierbinte des vntklnit
(mai ales vn interiorul centrelor urbane): vn cazul
construc܊iilor executate fără autoriza܊ie, se va putea
ob܊ine un certificat de atestare privind edificarea
construc܊iei, vn următoarele condi܊ii:

A hot topic (often met within urban areas) is clarified:
for the constructions erected without a building
permit, a certifying permit may be obtained provided
the following conditions are met:

x

termenul de prescrip܊ie de 3 ani s-a vmplinit;

x

realizarea unei documenta܊ii cadastrale ܈i aunei
expertize tehnice care săcertificerespectarea
cerin܊elor privind calitatea vnconstruc܊ii ܈i
vncadrarea vn UHJOHPHQWăULOHdeurbanism
aprobate.

Odată ob܊inut un asemenea certificat de atestare, se
poate efectua vnscrierea vn cartea funciară.

x
x

Registration with the land book of
constructions erected without a building
permit

the expiry of the 3-year statute of limitation;
carrying out a cadastral documentation and a
technical expertise proving compliance with the
requirements of the quality in constructions
and local urban planning regulations.

Once such certifying permit is obtained, registration
with the land book may be performed.

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispozi܊ie:

For further details, please contact:

Daniel Vlăsceanu

Daniel Vlasceanu

Partener

Partner

+4 0728 182 566
daniel.vlasceanu@vepartners.ro

+4 0728 182 566
daniel.vlasceanu@vepartners.ro

Acest newsletter a fost pregatit exclusiv vn scop de informare
generală оi nu se va interpreta ca оi consultanрă juridică. Ìnmăsura
vn care consideraрi util să aflaрi mai multe despre aspectele ce fac
obiectul acestui newsletter, vă rugăm să necontactaрi.

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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PROF. UNIV. DR. ING. IOSIF ANDRAȘ,
UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Iliaș, membru titular al ASTR
Stimați cititori,
V-am obișnuit ca, începând cu
anul 2019, să vă prezentăm, număr
de număr, în limita spațiului editorial disponibil, oameni din domeniile energie (electrică, petrol, gaze,
minerit, nuclear) și mediu, oameni
de anvergură mondială sau pionieri
ai științei și tehnologiei românești
și mondiale. Pentru acest
număr al Buletinului nostru
Informativ ne-am rezervat
plăcerea de a vi-l prezenta,
la propunerea Institutului
de Mine din Petroșani, pe
profesorul universitar doctor inginer Iosif Andraș,
de specialitate inginer electromecanic minier, profesor
universitar la Universitatea
din Petroșani.
Domnul Iosif Andraș,
după absolvirea, în anul
1976, Facultății de Electromecanică Minieră a Institutului de Mine din Petroșani,
a lucrat ca inginer electromecanic stagiar la Întreprinderea Minieră Dâlja din Valea Jiului, unde a coordonat
activitatea energetică, cea
de mentenanță a utilajelor
și la implementarea unor sisteme
de securitate și a unor echipamente
performante de extragere mecanizată a cărbunelui.
În anul 1980 ocupă prin concurs
postul de asistent universitar la Catedra de Mașini Miniere a Institutului
de Mine din Petroșani. Aici a condus
activități de laborator și seminar la
disciplinele Mecanisme și organe de
mașini, Mașini miniere. S-a integrat
în activitatea de cercetare științifică
a colectivului catedrei, fiind membru în colectiv, apoi responsabil
de proiect la rezolvarea diferitelor
teme de cercetare contractate cu
mediul industrial, în special în domenii privind susținerile mecanizate
de abataj, robotizarea în minerit,
perfecționarea tehnologiilor de exploatare mecanizată a cărbunelui –
huilă și lignit –, creșterea eficienței
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energetice a proceselor industriale
din minerit.
Este admis la doctorat în anul
1985. În anul 1988 devine, prin
concurs, șef de lucrări, devenind titularul cursului de Proiectarea utilajului minier, un curs care a figurat în
planul de învățământ al specializării
mașini și instalații miniere mai multe
decenii. A fost un inițiator al meto-

delor de predare asistate de calculator, a inițiat și condus o perioadă
activitatea de învățământ la distanță la Universitatea din Petroșani. A
fost un pionier al implementării tehnologiei informației și internetului la
Universitatea din Petroșani.
În perioada 1992 – 1993, domnul Iosif Andraș a urmat o specializare la Ecole Nationale Supérieure
des Mines din Nancy, unde a obținut
o diplomă de master în exploatarea
resurselor subterane. Prin cursurile
audiate, dar și prin contacte personale cu specialiști din industrie,
a reușit să cunoască în profunzime
procesul de restructurare al industriei carbonifere din Franța, proces
care se derula în ultima etapă. Ulterior, în perioada 2001 – 2012 a
fost invitat anual pentru a susține
un modul de curs privind restructu-

rarea industriei miniere, la aceeași
prestigioasă școală superioară.
A obținut titlul de doctor inginer
în anul 1995. A parcurs toate treptele ierarhiei universitare, devenind
conferențiar universitar (din 1996),
apoi profesor universitar titular în
anul 2001. A continuat activitatea
de cercetare științifică, coordonând
numeroase contracte de cercetare
cu mediul industrial, contracte naționale cu finanțare CNCS, a colaborat la proiecte cu finanțare europeană, la două fiind coordonator local.
A participat la elaborarea Strategiei Miniere a României, versiunea
2012. A fost membru în grupul de
lucru pentru elaborarea noii strategii miniere și în colectivul de elaborare a programului de restructurare
a industriei carbonifere – Complexul
Energetic Hunedoara.
În calitatea de membru în CA al
Uzinei Electrice Paroșeni și ulterior
al CEH, a sprijinit conducerea executivă în lansarea-reluarea proiectului de desulfurare, având ca rezultat viabilizarea acestui producător
de energie pentru o perioadă de
încă 20 de ani.
Este un susținător al menținerii cărbunelui în mixul energetic
al României și are o opinie sceptic-precaută privind supralicitarea
problemelor privind emisiile de CO2
și supralicitarea extinderii „resurselor regenerabile“. A fost coautor
la unele lucrări referitoare la stocarea dioxidului de carbon în zăcămintele neexploatate de cărbune. A
coordonat, în calitate de consultant
al unei societăți multinaționale prima încercare de valorificare a gazului metan asociat straturilor de
cărbune, la Lupeni, în Valea Jiului.
În prezent, pe lângă preocupările
privind perfecționarea tehnologiilor actuale de extragere și valorificare a cărbunelui, este implicat în
cercetări referitoare la tehnologii
neconvenționale de valorificare superioară a cărbunelui, huilă – prin
gazeificare și lignit – pentru producerea de îngrășăminte organice,
tehnologii care pot constitui o cale
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de revigorare a industriei carbonifere într-o nouă abordare.
În anii 2015 – 2018, a fost coordonator adjunct al unui proiect
finanțat de Fundația de Cercetare pentru Cărbune și Oțel (RFCS),
coordonat de o prestigioasă entitate de cercetare din Polonia, dedicat perfecționării constructive a
excavatoarelor cu roată cu cupe în
condițiile dificile de zăcământ din
țările europene cu producție importantă de lignit (Germania, Polonia,
Grecia, Republica Cehă). Aici a valorificat experiența, cunoștințele și
rezultatele obținute în cercetările
anterioare, experiența Complexului
Energetic Oltenia, extinzând sfera
cercetărilor și la problematica reducerii consumurilor de energie la extragere și transport.
Recent, a fost integrat în colectivul de realizare al unui proiect
internațional ERA-NET ERA-MINE 2,
finanțat prin UEFISCDI, referitor la
reducerea consumurilor de energie
la extragerea și prepararea rocilor
carbonatice prin utilizarea microundelor pentru reducerea rezistenței și
a consumului specific de energie la
tăiere-sfărâmare.

Întreaga sa activitate de cercetare a fost subsumată perfecționării echipamentelor de extragere
și transport din industria minieră.
Aceasta a cuprins o paletă largă,
atât de metode de analiză modelare și proiectare, cât și de tehnologii, procese și echipamente de care
s-a preocupat, precum: instalații
de perforat, susțineri mecanizate
miniere, combine de abataj, excavatoare cu rotor și altele. Multe din
realizările sale și soluțiile tehnice
propuse se găsesc implementate
în echipamente și utilaje care au
fost (unele continuă să fie) produse de către industria românească
de profil.
Domnul Iosif Andraș are o serie de calități de top ca de exemplu: este de o logică debordantă,
dublată de o puternica aptitudine
analitică. De asemenea, are abilități excelente de comunicare;
este tot timpul la curent cu ultimele trenduri și inovații din domeniul energeticii și ține pasul cu
noile idei si metode de cercetare;
este extrem de creativ și în permanență se gândește la modalități noi
și inovative pentru valorificarea

MESAGERUL ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 206, ianuarie 2020

superioară a resurselor energetice
fosile și nu numai.
Se bucură de o largă vizibilitate
în mediile științifice din țară și din
străinătate, fiind solicitat ca recenzor la reviste de specialitate și ca
membru în Comitetele de organizare a unor prestigioase manifestări
științifice.
Este autor și coautor la 6 cărți
tehnice, 9 invenții, peste 100 articole științifice publicate, în marea
lor majoritate tratând problematica perfecționării echipamentelor și
utilajelor din industria minieră, orientate cu precădere către eficiența
energetică a proceselor de extragere și transport.
Este membru al Academiei de
Științe Miniere a Ucrainei, Academiei de Științe ale Naturii a Federației Ruse, Academiei de Mașini
de Ridicat și Transportat a Ucrainei, al Corpului extern al Academiei Ungare de Științe, al Societății
Maghiare de Științe Tehnice din
Transilvania, al Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al
Energiei (CNR – CME), al Societății
Profesorilor de Minerit, al Societății Muzeului Transilvan. 
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ˇ
Preocupari
si
‚ pasiuni extraprofesionale

MUȘCATELE
Elena Ratcu, consilier al CNR – CME
Dimineața, când nici nu se luminase bine de ziuă, Maica Sofica porni de acasă în comuna vecină, să-și
ridice pensia de la Sfatul Popular. O
lăsase dormind pe Ema, nepoțica ei
de patru ani, sperând că se va întoarce acasă până ce copila se va
trezi.
În fața ei, dealurile molcome ale
Muscelului, ițite parcă direct din palma lui Dumnezeu, îți tăiau răsuflarea în lumina răsăritului de soare.
Femeia nu vedea frumusețea dimineții, nici splendoarea dealurilor, zorind pașii, cu gândurile învălmășite
în cap. Din ce în ce mai des, parcă
vedea aievea ziua de pomină în care
Sandrina, mama Emei, se întorsese
în satul ei, la casa părintească, cocoțată în căruța cumnatului ei, Niculae, cu o valiză alături. Atât! O valiză
de lemn, cu care făcuse războiul Niculae, soțul surorii ei mai mari. Tot
auzind în ultima vreme că Sandrina
nu mai avea trai bun cu bărbatul ei
și primind scrisoarea sfășietoare în
care îl ruga să vină și să o ia acasă,
Niculae se duse la Sofica și-i spusese: „Brava femeie, Sandrina asta a
ta! Cu tine seamănă Sofico, mândră
și hotărâtă! Deși, cu burta la gură,
uite că are curaj să plece de la bărbatu-său! Mă duc s-o aduc acasă!
Ioane, pregătește căruța și caii,
pentru că mâine dimineață plecăm
după Sandrina! Dar vezi, pune și
ceva fân mai mult ca să aibă caii ce
mânca, pentru că avem drum lung
de făcut“ strigă el fiului cel mare.
Ajuns în orășelul din sudul țării,
unde Sandrina hotărâse să-și întemeieze noua familie, intră în casa
unde locuia cu Dinu, soțul ei și cu
Geanina, soacra ei, dădu binețe, se
îndreptă spre Sandrina și o întrebă
direct: „Te-ai gîndit bine, Sandrină? Ești sigură că vrei să pleci de
la bărbat? Am primit scrisoarea ta
și, uite, am venit să te iau acasă“.
„M-am gîndit bine, nene Niculae.
De vreo lună numai la asta mă gândesc!“ „Te-ai gândit și la copilul pe
care-l porți în burtă?“ „M-am gândit și la el, și la mine, dar eu aici
nu mai rămân. Ori singură, ori cu
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Dinu, tot aia e, așa că mai bine mă
întorc acasă, la mămica. Cu ajutorul
lui Dumnezeu, mi-oi crește copilul
și singură și mi-oi face eu un rost
în viață. Prea m-am măritat de tânără și rău am făcut! Mă duc să-mi
iau valiza și plecăm!“. „Dar, tu ce ai
de spus?“ întrebă Niculae pe Dinu,
care ședea cu privirea în pământ.
„Eu ce să zic? Dacă așa vrea ea, nu
pot s-o opresc“, vorbi bărbatul moale. „Dar măcar ai încercat?“ „Am încercat, dar e îndărătnică și nu știu
cum s-o opresc“. Niculae îl privi întunecat: „Înseamnă că nu o iubești,
Dinule! Dacă țineai la ea, știai cum
s-o ții lângă tine. La copilul vostru
nenăscut încă te-ai gândit barem
vreun pic?“ Neprimind răspuns, Niculare zise Geaninei cu voce de bici:
„Tu n-ai nimic de zis?“ „Niculae, eu
m-am tot rugat de Sandrina să nu
plece, dar nu știu ce dihonie a intrat între ei doi că niciunul nu vrea
să mă asculte“, răspunse femeia cu
ton mieros. Niculae se uită în ochii
Sandrinei și spuse: „Măi, fata tatii, dacă pleci acum, viața ta va lua
o întorsătură care o să-ți schimbe
total destinul. Și pe al tău, și pe al
copilului pe care-l porți în pântec“.
„Ți-am spus că m-am gândit bine,
nene Niculae. Eu credeam că m-am
măritat cu un bărbat adevărat, nu
cu un copilandru care nu vrea să se
dezlipească de fusta maică-sii. Nu e
în stare să facă nimic în casă, nici
în curte și nici pentru noi doi. Nicio
hotărâre nu ia fără s-o întrebe întâi pe maică-sa și nici cu munca nu
se omoră. Eu fac totul în casă, în
curte, în grădină, iar ei trândăvesc
toată ziua ori clevetesc cu vecinii“,
răspunse fata.
Niculae tăcu o vreme, privindu-i
pe rând. Era înțelept, trecut prin
două războaie și multe încercări ale
vieții. De el asculta întreaga familie a Sandrinei și nimeni nu-i ieșea
din vorbă. Rămas văduv cu trei copii, o casă mândră și multe hectare
de pământ, Niculae, om vrednic și
serios, a fost soțul hărăzit de Sofica pentru fiica ei cea mare, Măriuca, deși diferența dintre cei doi era

de 18 ani. Sofica, spusese Măriucăi
când aceasta încercase să se opună unei căsătorii pe care o considera total nepotrivită: „Măriucă, noi
suntem oameni sărmani. Știi cât de
greu v-am crescut pe voi toți, singură, fără bărbat. Înțeleg că nu-ți place să te măriți cu un om mai bătrân
decât tine, care are și trei copii. Ești
frumoasă și curtată de mulți băieți
din sat, dar, gândește-te că Niculae e om avut, gospodar, înțelept și
bun la suflet, care te poate ajuta să
răzbați în viață. Nu-ți va fi ușor să-i
crești copiii, și nici să îngrijești de
gospodăria lui, cu toate acareturile
pe care le are. Eu nu te forțez să te
măriți cu el, dar să știi că e tare rău
să trăiești în sărăcie”. După câteva
săptămâni de gândire, dar și la insistențele lui Niculae, căruia îi plângeau copiii acasă fără o femeie care
să-i îngrijească, Măricuca acceptă.
Nunta a fost restrânsă, iar Niculae a
devenit cumva capul întregii familii
a Sandrinei. Cu el se sfătuiau toți
când aveau probleme, iar el întotdeauna îi învăța de bine.
Ieșind din visare, Niculae spuse
Sandrinei: „Dacă zici că te-ai gândit
bine, hai, ce mai stai, urcă în căruță și plecăm! Se pare că aici nu
prea ești dorită. Vino acasă și-om
vedea noi ce facem. Sofica abia te
așteaptă“. Apucă valiza grea și privi
în jur. Dinu și Geanina se uitau alb
la ei și niciunul nu făcu vreun gest
să o rețină pe Sandrina. Fata urcă
în căruță, îl fixă pe Dinu cu ochi întunecați și șopti un fel de blestem
cu glas de parcă ar fi strivit pietre
printre dinți: „Să dea Dumnezeu
să ai parte de 10 femei în viața ta,
Dinule, dar cu niciuna să nu faci
casă!“ Auzind-o, Niculae, care suise
pe capră să mâne caii, îi zise: „Nu
mai blestema Sandrină! Pe nimeni
și niciodată! Dumnezeu are grijă de
fiecare om în parte, așa cum crede
el de cuviință“. „Da, nene Niculae, ai
dreptate, îmi pare și mie rău de ce
mi-a ieșit pe gură, dar prea mult am
strâns în mine“, răspunse Sandrina
înghițindu-și lacrimile. Tăcu mult
după aceea. Nu voia ca Niculae să
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știe ce foc mocnit ardea în sufletul
ei. Nici nu visa ea cum aveau să se
adeverească vorbele ei rele…
Merseseră două zile, oprind
doar cât să îmbuce câte ceva și să
dea apă și fân la cai. Din când în
când Niculae o întreba dacă e bine
și dacă nu vrea să se întoarcă. „Nu
mai vreau să-l văd niciodată în viața mea“, răspundea fata cu obidă.
„Doamne, ce-o fi fost între ei de
este fata asta așa de îndârjită?“ se
întreba Niculae în gândul său, nerostit vreodată cu voce tare, deși l-a
urmărit ani de zile de atunci încolo.
Nu a aflat nimeni niciodată motivul
pentru care Sandrina și-a părăsit
soțul după nici un an de la căsătorie,
iar Sandrina a plecat în mormânt cu
această taină.
Ajunsă în curtea casei părintești, o văzură pe Maica Sofica așteptând-o în poartă. Cu figura ei de
o frumusețe aspră, ochi verzi, nas
drept, gura ferm conturată, privea
căruța care se apropia. Ținea mâna
la gură, așa cum o țin țărăncile de
la munte pentru a-și ascunde uimirea, supărarea ori bucuria, și nu
știa dacă să se bucure sau nu că-și
vedea fata acasă. Sandrina, mezina
familiei, fusese lumina ochilor bărbatului ei, Petre. Tare o iubea Petre
pe copilă și își făcea mereu timp de
joacă pentru ea, o învăța poezii și
rugăciuni. Om cu frica lui Dumnezeu, nelipsit de le biserică, spunea
mereu „Crezul“ la Liturghia de duminică și o învățase și pe Sandrina
să-l zică, iar fetița îl zicea așa de
frumos, încât, auzind-o, preotul o
lăsă pe ea să-l recite într-o duminică. Oamenii, încântați să vadă copilul acela mic de copil de cinci ani
spunând „Crezul“ cu atâta patos,
lăcrimau de emoție, iar Petre nuși mai încăpea în piele de mândrie.
Copila avea doar șase ani când Petre murise. Se întorcea de la câmp
într-o seară de vară, suit pe un stog
mare de fân pe care-l ducea acasă
ca să-l urce în pod. Om în putere,
de 46 de ani, frumos, înalt, fluiera
așezat peste grămada de fân, mânând boii și abia așteptând să-și
vadă copiii, să o audă pe Sandrina
spunându-i poezia învățată în ziua
aceea și să soarbă ciorba caldă pe
care știa că o pregătise Sofica. În
stogul de fân erau înfipte două furci
cu câte patru colți. Când mai avea
doar câțiva metri până la poarta lui,

o roată se poticni într-o groapă, căruța se dezechilibră, iar una dintre
furci căzu. Petre sărise din căruță și
se aplecase să o ridice de la pămînt,
în clipa în care căzu și cealaltă furcă,
cu dinții în jos, înfigându-i-se direct
în ceafă. Petre abia mai avu timp să
ridice ochii, s-o vadă pe Sofica alergând spre el, strigând în gura mare
că moare Petre, să o simtă cum se
apleacă peste el, cum îi ia capul în
poală, mângâindu-l în neștire și să
audă ultimele ei suspine. Muri în
câteva minute, cu ochii lui albaștri
privind țintă spre ochii ei verzi, cu o
lacrimă în colțul ochiului lui stâng și
fluvii de lacrimi din ochii ei...
Niculaie se dădu jos din căruță,
iar Sandrina văzându-și mama, uită
de oboseala drumului și sări sprintenă de pe capra căruței, de parcă
n-ar fi avut un boț de om în burtă. Era veselă și vorbea nestăvilit,
vrând să spună totul dintr-o suflare.
După ce o strânse în brațe, Sofica
spuse printre lacrimi de bucurie:
„Lasă, Maică, nu te mai agita atâta
că oi fi obosită. Îmi povestești mai
încolo, că avem tot timpul să vorbim“. De unde să aibă Sandrina ei
atâta curaj? se tot gândea Maica
Sofica. Cum să pleci tu de la bărbatul tău, însărcinată în șase luni,
să te întorci în satul tău singură și
să nu-ți pese că va râde lumea de
tine? Oamenii sunt răi și clevetitori,
că de, așa-s oamenii. Cum au văzut-o pe Sandrina, vecinele au și
început: „De ce s-o fi întors?“ „E
borțoasă, ai văzut?“ „Cum de a lasat-o bărbatu-său să plece?“ „Dar
soacră-sa?“ „ S-au certat, vezi bine,
dar din ce s-or fi luat?“ „Cum o să
crească singură copilul?“ „Uită-te la
ea, tot frumoasă de pică este, chiar
și așa borțoasă!“ „Și, ia, la Sofica ce
bățoasă se ține, de parcă nu i s-ar
fi întors odrasla cu burta la gură!“
„Las’ să se țină! Și-a crescut singură
copiii, o s-o ajute pe Sandrina să-l
crească și pe ăsta al ei!“
După ce au rămas singure, Maica o întrebă: „Sandrină, mamă, din
ce v-ați luat mamă, de ai plecat
așa de una singură?“ „ Mămico, țiam mai spus că Dinu nu era omul
pe care-l credeam eu. Era un papă
lapte“.„Păi bine, Maică, nu tu l-ai
vrut? De ce l-ai luat? Ai plecat la și
mama naibii după el?“ „L-am vrut,
că mi-era drag. Și eu îi eram dragă,
așa zicea, dar după nuntă, când am
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ajuns la el acasă și a văzut în curte
căruța mea cu zestre, a început să
se poarte ca un jupân. A uitat de
vorbele și gesturile frumoase. Și
nici nu făcea nimic toată ziua. La ei
acolo, oamenii sunt leneși și nu le
place munca. Nu sunt vrednici ca la
noi. La orice îi spuneam sau la orice inițiativă a mea, zicea: «Stai s-o
întreb și pe mama, să vedem ea ce
zice.»“ Mama în sus, mama în jos,
eu parcă nici nu existam în casă și
mereu ne certam din cauza asta.
Maică-sa îi ținea partea și zicea că
dacă nu-mi place, n-am decât să-mi
iau boarfele și să plec de unde am
venit. Într-o zi n-am mai răbdat și
am izbucnit: „Ei, fir-ar să fie, măi,
Dinule! Mama în sus, mama în jos,
până la urmă tu cu cine te-ai luat,
cu mine sau cu maică-ta? Chiar nu
poți niciodată judeca după capul
tău? Trebuie tot timpul s-o întrebi
pe maică-ta? Eu nu-mi văd capul de
treabă de dimineața până seara, iar
voi vă pierdeți vremea prin vecini.
Nici măcar de lucru nu ți-ai găsit,
deși ai meserie frumoasă și căutată.
Dar, de, e mai bine să stai acasă, iar
altul să muncească. Ce, sunt sluga
voastră? Dacă nu te schimbi, eu plec
să știi!“ „Și unde o să te duci, așa
cu burta la gură?“ mă întreba el în
bătaie de joc. „Mă întorc la mama.
Ce dacă sunt cu burta la gură? O să
mă descurc! Eu și frații mei, de mici
ne-am descurcat singuri, așa cum
ne-a învățat mămica, femeie singură, văduvă, cu șapte copii. Așa că,
nu-mi purta tu mie de grijă! Mâine
îi scriu o scrisoare lui nenea Niculae să vină să mă ia de aici“. „N-ai
decât! Hai, s-o văd și pe asta!“ „O
s-o vezi, n-ai grijă! Dacă de mine
nu-ți pasă, nici de copilul ăsta care e
pe drum nu-ți pasă deloc? i-am zis,
năucită de răspunsul lui sec.“ „Dacă
asta vrei tu, asta să faci!“ Atât mi-a
zis. De fapt, abia atunci mi-am dat
seama că, deși avea 25 de ani, nu
se maturizase deloc pentru că ai lui
îl cocoloșiseră mereu și am știut că
nu se va schimba, că nu voi putea
să fac niciodată casă bună cu bărbatul ăsta și m-am hotărât pe loc să
rup pisica în două. Ți-am scris ție,
lui nenea Niculaie, iar restul îl știi“.
„Ești mai aprigă decât mine, măi
fată! Și după ce naști, ce o să faci“,
întrebă Maica. „O să-l cresc până pe
la vreo doi ani, după care o să te rog
să mi-l ții vreo doi-trei ani pentru
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că vreau să plec la București să fac
școala de surori medicale. Asta miam dorit de când eram mică, dar a
fost să fie să-l întâlnesc pe Dinu și
s-a dus naibii visul meu. După aia
poate o să-mi găsesc o slujbă pentru că sunt o grămadă de cabinete particulare de doctori la oraș și,
după ce mă aranjez, o să vin sa iau
copilul la mine“. „La toate te-ai gândit!“, replică Maica, uluită de mintea
organizată a fetei.
Cam la astea se gândea Maica
Sofica, în drumul ei spre Sfatul Popular de unde trebuia să-și ia pensia. Și
nu degeaba îi zburătăceau gândurile
astea prin cap. Sandrina, care terminase școala de surori și găsise serviciu în București, o anunțase că vine
să-și ia fetița la București. Cum să
rămână ea fără zgâtia asta de copil?
O iubea ca pe ochii din cap. Împlinise
patru ani, era frumușică foc, creolă,
păr negru, ochi mari și negri, nas în
vânt, un drac de copil care nu stătea
o clipă locului. Doamne, dar cum s-a
născut copilul ăsta, își amintea Maica. Într-o zi din Săptămîna Luminată, joi după Paști, Sandrina ședea pe
pat, iar Sofica, pe un scăunel, se uita
într-un ziar. Deodată Sandrina zice:
„Mămico, iese!“ „Cine iese?“ „Copilul, mămico!“ N-a mai apucat Sofica
să aducă pânzeturile pregătite pentru nașterea copilului, și, în viteza
cu care venea Ema pe lume, a întins
rapid sub Sandrina ziarul pe care-l
citea și a purces la treabă, ajutând-o
să nască. Se pricepea bine, doar era
moașa satului și moșise zeci de copii.
Când lega buricul copilului, Sandrina
a întrebat-o: „Ce este mămico?“ „Ei,
ce să fie, o ladă de zestre, asta e!“
„ Doamne, e fetiță! Dacă ai ști cât
de mult îmi doream să fie fetiță. Îți
mulțumesc Doamne!“ a zis Sandrina printre lacrimi. După ce a încălzit
apa pentru băița fetiței, o vecină, s-a
dus repede să mulgă vaca și să pună
lapte proaspat muls în cădiță, ca să
fie Ema sănătoasă, alta s-a dus în
gradină să culeagă petale de trandafiri pe care să le arunce în apă, ca
să fie fata frumoasă și cochetă, iar
alta a pus și câteva picături de miere, ca să fie iubită. Când a împlinit
anișorul, și i-au rupt turta, au așezat
o gramadă de obiecte pe o tavă și o
tot îmbiau pe Ema să aleagă. Spre
disperarea Sandrinei, care ar fi vrut
ca fata să aleagă banii, Ema a ales
doar un creion chimic. Cu chiu cu vai
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a reușit Sandrina să o facă pe fetiță să aleagă și un bănuț de argint,
„Măcar să nu moară de foame când
o fi mare! Ce să facă ea în viață doar
cu un creion chimic?“ a zis Sandrina
râzând.
După ce-și luă pensia, Sofica
porni zorită spre casă și când ajunse în fața porții, i se făcu negru în
fața ochilor. Scândura care era așezată deasupra scărilor care duceau
în pridvor era căzută la pământ,
toate ghivecele cu mușcate care se
aflau pe scândură erau răsturnate
și sparte, iar florile și pământul împrăștiate în toate părțile. Bănuind că
Ema și Emil, vărul ei cu un an mai
mare, făcuseră pozna, Maica strigă,
ca o furie: „Ema, Emil, care dintre
voi mi-a spart ghivecele? Ieșiți afară că vă mănânc!“ Copiii, nicăieri.
„Ieșiți imediat de unde v-ați pitit,
că vă mănânc cu fulgi cu tot. Mi-ați
rupt frumusețe de mușcate, draci
împielițați ce sunteți!“ Liniște totală.
Intră Maica în casă, căută prin toate colțurile. Nimic. Se uită pe după
dulapuri, se uită în dulapuri, nimic.
Se aplecă și se uită sub pat. Nimic!
Luă un baston și, aplecată pe vine,
în fața patului, începu să cotrobăiască cu bastonul în toate părțile de
sub pat. Se auzi un țipăt. „Aha, aici
erați, blestemaților! Ieșiti imediat
afară!“ Copiii începură să plângă,
fiindu-le frică să iasă. „Hai, că nu
vă bat, dar ieșiți odată de acolo și
spuneți-mi ce s-a întâmplat“, zise
Maica Sofica muiată de lacrimile lor.
Împingându-se unul pe altul, pentru că niciunul nu voia să fie primul
care să dea ochii cu Maica, copiii
ieșiră de sub pat, smiorcăindu-se.
Maica se așeză pe un scaun, îi puse
pe amândoi în picioare în fața ei
și începu interogatoriul: „Ia să-mi
spuneți voi, neastâmpăraților, cine
și de ce a spart ghivecele cu mușcatele mele?“ Nici nu termină Maica
de pus întrebarea, că Emil începu să
turuie: „Ema, Maică, Ema a fost cu
ideea. Eu n-am nicio vină, să știi! Ea
a adus niște bețe și mi-a spus să batem cu ele în scândură cât putem de
tare. Scândura s-a mișcat, ghivecele
au cazut, s-au lovit de scări și s-au
spart. Eu n-am nicio vină. Numai ea
e de vină!“ „ Ahaaa, ia vino încoace, zgâtie mică ce ești și spune-mi,
ce ai avut tu cu mușcatele mele?“
spuse Maica, trăgând-o pe Ema de
mână mai aproape de ea. Ema se

propti în picioare, împotrivindu-se,
dar Maica era mai puternică, așa că
o aduse lângă ea, iar fetița răspunse spășită: „N-am avut nimic cu ele,
Maică și n-am vrut să sparg ghivecele. Noi am vrut să cântăm la țambal“. „Cum să cânți la țambal pe
scândura cu mușcate?“ „Așa cum
cântă nenea Gheorghe la țambal,
duminica la horă“. „Păi, și unde vezi
tu țambalul aici?“ se miră Maica.
„Nuu, răspunse copila, prinzând curaj. Nu e niciun țambal aici. Am luat
patru bețe groase din grădină, am
oprit eu două, iar două i le-am dat
lui Emil, ne-am așezat în picioare în
fața scândurii cu mușcate, am zis că
e țambal și i-am spus să batem în
ea cât putem de tare, cântând și din
gură în același timp. Să știi că am
cântat foarte frumos, păcat că nu
ne-ai auzit. Noi am încercat să lovim
cu bețele printre ghivece, dar eram
așa de înfierbântați, că am dat tare
și scândura s-a răsturnat. Pe urmă
ne-am speriat, pentru că știam că
o să te superi, te-am pândit să vedem când intri pe uliță, iar când te-ai
apropiat de casă ne-am ascuns sub
pat. Dar, pe cuvânt, am cântat așa
de frumos, Maică“, se făli copila! „Of,
Ema, abia aștept să vină maică-ta de
la București să mi te ia odată de pe
cap că mi-ai mâncat sufletul!“ spuse
bătrâna. „O să-ți fie dor de mine, să
știi“, zise fetița. „N-o să-mi fie deloc dor de tine! O sa rămân cu Emil
care e mai cuminte decât tine și n-o
să mă chinuie atât. Acum, ia, puneți
mâna și ajutați-mă să adunăm cioburile și pământul ăsta împrăștiat,
după care o să mutăm mușcatele în
ghivece noi. Ema, să știi de la mine
că dacă nu te gândești bine înainte
să te apuci să faci ceva, n-o sa-ti fie
bine, nici cât o să mai stai la mine,
nici după ce te va lua mama la București. Numai de pozne te ții!“ „Îți
promit că nu mai fac, Maică!“ răspunse Ema spășită, apucând mătura
cea mare cu mâna ei micuță și gândindu-se că totuși a scăpat și de data
asta destul de ieftin.
După o lună, Sandrina a venit
să ia fetița la București, iar pentru
Ema a început o cu totul altă viață.
De câte ori venea însă Maica Sofica
să le viziteze la București, le aducea
câte o mușcată și un săculeț cu alune de pădure culese de pe coastele
Muscelului și care-i plăceau Emei
atât de mult. 
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ˇ editoriale
Noutati
‚

„Concepția și realizarea sistemului energiei electrice și energiei
termice din România“, vol. IV din seria „Tezaurul energeticii
– o istorie trăită a sistemului energiei electrice și termice din
România“, coordonator Zonel H. Vasiliu
Editura AGIR, București, 2019, 17x24 cm, legată, ISBN 978-973-720-772-2, 597 pag., 130 lei/ex.
Semnalăm cu interes lansarea
unui nou volum din ciclul „Tezaurul
Energeticii – o istorie trăită a sistemului energiei electrice și energiei
termice din România“. Este vorba de
volumul „Concepția și realizarea sistemului energiei electrice și energiei
termice din România“, volum apărut la Editura AGIR sub coordonarea
mult regretatului dr. ing. Zonel H.
Vasiliu.
Aflăm din cuvântul înainte ce
poartă semnătura domnului prof. dr.
ing. Victor Vaida că acțiunea de electrificare a României a început încă de
la finele veacului al XIX-lea desfășurându-se aproximativ în două perioade distincte: 1882 – 1918 și, respectiv, 1918 – 2018. La rândul său,
această a doua perioadă se poate
analiza sub considerentele a cel
puțin trei subperioade de timp, suprapuse peste trei etape istorice ale
devenirii și evoluției României în era
acestor forme de energie (electrică
și termică), astfel: 1918 – 1946;
1947 – 1989; 1990 – 2018.
Volumul de față debutează cu o
amplă prezentare generală a ciclului
„Tezaurul Energeticii – o istorie trăită a sistemului energiei electrice și
energiei termice din România“ semnată de inițiatorul și sufletul acestei
opere, dr. ing. Zonel H. Vasiliu și tot
domnia sa semnează și Prefața la
volumul „Concepția și realizarea sistemului energiei electrice și energiei
termice din România“ care începe cu
un adevăr cu valoare de lemă: „Dezvoltarea economică [tehnică, educațională și culturală] a României nu
s-a [s-ar fi] putut realiza fără o puternică infrastructură energetică…“ .
„Volumul de față – mai spune autorul – este dedicat prezentării tuturor
societăților care au fost împreună
pe cea mai mare parte a întregului
parcurs de creare a sistemului energiei electrice și a sistemului energiei
termice, de la concepția obiectivelor
energetice și până la finalizarea re-

alizării acestora, după care a urmat
predarea lor pentru exploatare“.
Cum era, probabil, de așteptat, societatea care deschide ciclul
este Institutul de Studii și Proiectări
Energetice (ISPE), într-o largă prezentare făcută de un grup de specialiști care și-au pus pecetea pe istoria acestei unități
de referință și
anume Dan-Ioan
Gheorghiu, Anca
Popescu, Salgian
Margarios,
Augustin Aldasoro
și Emil Kaytar.
Aflăm din expunere că evoluția
structurii organizatorice (începând din perioada 1949 – 1950,
cu specialiști de
referință precum
Martin Bercovici,
Paul Dimo, Iuria
Jdanov,
Paul
Roșca, Constantin Petrescu, Anatol Sevastru ș.a.)
a institutului s-a realizat în strânsă legătură cu cerințele dezvoltării
energetice a țării.
Prezentarea volumului continuă firesc cu Institutul de Cercetări
și Proiectări pentru Electrotehnică
(ICPE) într-un material cuprinzător purtând semnătura domnilor Nicolae Vasile și Ilie Popescu, cu un
Cuvânt înainte al prof. univ. dr. ing.
Lanyi Szabolsc.
În continuare, dl Ion Potârniche
semnează un succinct, dar cuprinzător material privind ICPE – ACTEL.
Și astfel, prin amintirea sistemelor
complexe de excitație, domnul Ion
Potârniche face, cu voie sau fără de
voie, o firească trecere spre unitățile de cercetare-dezvoltare-modernizare din sistemul energetic național.
Despre această importantă și
absolut necesară activitate, atunci,
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la mijlocul secolului XX, dar și acum
(uitat, însă, din păcate) vorbesc într-un foarte cuprinzător material
regretatul Dan Zlatanovici împreună cu Miron-Laurențiu Goia și Victor
Vernescu. Începuturile, ni se aduce
aminte, acestor activități se localizează în timp la începutul anilor
’50 ai veacului XX
când, ministrul de
atunci al defunctului (1990) minister
al energiei l-a însărcinat pe tânărul
inginer Gheorghe
Bălan cu înființarea
unei
întreprinderi
de raționalizare și
modernizare a echipamentelor energetice (IRME). Din
această întreprindere s-a desprins,
în 1967, Institutul
de Cercetări Electroenergetice
și
pentru
Termoficare (ICENERG),
iar prin fuziunea acestora (1973) a
apărut Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice (ICEMENERG)
pe scheletul căruia, în 1974, a fost
constituit Institutul Central de Cercetări Energetice (ICCE). Materialul
se încheie cu un capitol cu personalități din evoluția institutului și,
implicit, a sistemului energetic național.
Volumul continuă cu o prezentare a societății Electromontaj, sub
semnătura dlui Vladimir Zugravu
din al cărui „în loc de cuvânt înainte“
citez câteva fragmente edificatoare:
„Noi am clădit trasee de lumină/
Prin soare-aprins sau viscole și ger/
Și ne-am culcat în frig și plini de
tină/ În dura viață, cea de șantier//
... Ca să pozezi un cablu nu-i ușor/
Într-un subsol de instalații plin/ Dar
nici să-nconjuri al terrei ecuator/
de trei sau patru ori, nu e ușor//

47

ˇ editoriale
Noutati
‚
Iar tânărul ce cu sfială/ Pășește-n
viața de montaj/ Să ia ca pildă-a
noastră școală/ De dăruire, sacrificii și curaj//...“ După o scurtă, dar
cuprinzătoare prezentare a evoluției
energeticii românești (etapizată de
autor pe segmentele 1882 – 1920;
1921 – 1950 și până în prezent) sunt
precizate pentru cititor rolul și locul
societății în realizarea și dezvoltarea
SEN, cu o rigoare ce merge până
la detaliu. Este prezentată în continuare prezența de azi a societății
pe meridianele Terrei, precum și o
anticipare privind evoluția viitoare.
Prezentarea unității Electromontaj
se încheie cu un capitol privind viața
și oamenii societății, capitol ce aduce
în memoria contemporanilor și aduce și în cunoștința urmașilor etape,
sarcini și destine care au contribuit
cu pricepere și abnegație la crearea
și la dezvoltarea SEN, factor indispensabil în ridicarea țării și a poporului său la nivelul vremurilor trăite.
Urmează în cronologia faptelor
și în structura volumului 4 din ciclu [apropos: sugerez colectivului
general de elaborare, asistentului
editorial și conducătorului editurii
să înscrie pe cotorul volumelor, precum și pe copertă, numărul volumului editat. Numai prin recurgerea
la istorie și la descrierea generală
a ciclului poți, acum, identifica numărul prezentului volum, bunăoară]
unitatea Hidroconstrucția într-o
prezentare monografică semnată
de regretatul Mihai Cojocaru. După
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prezentarea echipelor de conducere
autorul prezintă rolul și locul întreprinderii în realizarea și dezvoltarea
SEN al României, sub deviza „Să
construim în siguranță, atât pentru
generația actuală, cât și pentru cele
care vor veni“, deviză ce s-a constituit în crezul societății Hidroconstrucția de la începuturi și până în
zilele noastre, cu fermitatea de a se
menține și pentru viitor.
Unitatea
Energoconstrucția
este prezentată de dl Alexandru Floreșteanu care ne spune din capul locului că „baza dezvoltării sistemului
energetic au constituit-o centralele
termoelectrice. În această situație,
misiunea Energoconstrucția a fost
deosebit de dificilă din cauza volumului mare de construcții ce trebuia
realizat, a complexității lucrărilor,
precum și a condițiilor tehnice și
economice la nivelul întregii țări“.
Despre activitatea hidroenergetică în SAEM Energomontaj scrie
Mircea Prelipceanu (plecat dintre noi
la data apariției editoriale a volumului). După un foarte scurt istoric al
SC Energomontaj autorul deschide
un capitol „Colaboratori, oameni și
fapte“ în care precizează că școala
românească prin instituțiile sale de
învățământ are meritul formării și
asigurării corpului de specialiști care
s-au consacrat proiectării, cercetării sau execuției pe marile șantiere,
devenite la rândul lor centre de calificare și specializare a muncitorilor.
Capitolul semnat de Mircea Prelip-

ceanu se constitue în sine și pentru
cititor ca un captivant remember istoric și un pasaj românesc pe care
îl parcurgi cu o deosebită plăcere și
instigată curiozitate.
Volumul se încheie cu scurte
și de mare interes prezentări ale
Energoreparații (dl Vasile Stănilă), Electricom-BACME (regretatul
Iuliu Potorac) și cu prezentarea autorilor materialelor încorporate.
Ca și la celelalte volume, dr. ing.
Zonel H. Vasiliu (prea repede dus
dintre noi) face o exhaustivă prezentare a volumelor ciclului.
*
Parcurgând paginile volumului
prezentat, cititorul va lua act de
neobosita dragoste a lucrătorilor
(fără deosebire de rang sau specialitate/ meserie) față de crezul în
slujba căruia și-au dăruit pricepere, efort și viață. Sistemul Energetic Național al României s-a creat,
dezvoltat și trăit ca o mare familie dedicată, cu sentimente sincere
și nealterate de vremi și vremuri,
ancorate în năzuința de bine și mai
binele țării și a poporului din rândul
căruia au provenit și în slujba căruia s-au dăruit.
Volumul se poate achiziționa, de
către cei interesați, de la Librăria
Editurii AGIR din București, Sect. 1,
Bd. Dacia nr. 26, sau prin comandă
pe site-ul libraria@agir.ro.
Victor Vernescu,
consilier al CNR – CME
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