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În panoramicul energetic 2020, 
pe fundalul său vom regăsi factori 
socio-politici și instrumentele fi s-
cal-economice care controlează fl u-
xul de sistem.

Mesagerul energetic, în etapele 
sale de apariție lunară, continuă să 
informeze despre situațiile de prim 
plan, poziția între previziuni și vir-
tual-real. 

Când editorialul pentru Mesa-
gerul energetic nr. 207/februarie va 
vedea lumina tiparului, ambientul 
natural ne plasează spre un fi nal 
calendaristic de iarnă. O iarnă cu 
un regim climatic pon-
derat ca precipitații și 
temperaturi. În ziua 
de 1 februarie, termo-
metrele au înregistrat 
valori cuprinse între 7 
și 17 OC.

Datele statistice la 
nivel național pentru 
anul 2019 sunt în curs 
de centralizare și difu-
zare în mediul public, 
dar se poate aprecia 
că factorii principali de 
producție, transport și 
consum nu vor suferi 
schimbări semnifi ca-
tive față de perioada 
precedentă. Un asem-
nea climat specifi c în 
ansamblul său se re-
fl ectă și pentru CNR – 
CME.

Algoritmul CNR – CME afl at la o 
tensiune 2020 de etapă oferă un ca-
dru realist prin instrumentele și pro-
cedurile practice pe care le deține.

La acest început de an vin în 
atenție câteva evenimente marcan-
te precum: 

● Raportul CNR – -CME privind 
activitatea desfășurată în anul 2019 

● Programul de evenimente, 
intern-extern (20 la număr), din 
care se desprinde FOREN ediția 15 
iunie 2020

● Raportul CD pentru 2019 
aprobat în Adunarea Generală din 6 
februarie 2020 deține o structură de 
prezentare având ca jaloane obiecti-
vele (2) și domeniile de activitate (5). 

Dintre Obiective s-au remar-
cat: pe termen lung – dezvolta-
rea economică durabilă și utilizarea 
efi ciență a energiei și valorifi carea 
efi cientă a resurselor de energie de 
toate formele, iar pe termen scurt 
– obiective de logistică, de proce-
duri.

Domeniile principale au fost 
grupate pe cinci poziții: (1) CO-
LABORARE ȘI COMUNICARE cu 
membrii Asociației (2) PORTOFO-
LIULUI DE PRODUSE/SERVICII), 
(3) REPREZENTATIVITATEA Aso-
ciației, împuternicită de către mem-

brii ei (4) INFRASTRUCTURA IT 
(Dotări + Servicii), (5) CONTRO-
LULUI COSTURILOR (EFICIENTI-
ZAREA) ACTIVITĂȚII.

Un ultim punct critic al Rapor-
tului a consemnat „Neîmpliniri ale 
CD și ale Secretariatului Execu-
tiv“.

Editorialul pentru ME își propu-
ne să consemneze în conținutul său 
unele considerente cu privre la su-
biecte cu defi cit de rezolvări legate 
de obiective și domenii de actualita-
te și de perspectivă.

La studii și proiecte, Programul 
de evenimente anuale deține un por-
tofoliu modest. Nu poate fi  trecut cu 
vederea că la obiectivul principal pe 

termen lung legat de resurse se fac 
referiri doar la valorifi care și este 
omisă evaluarea/reevaluarea orga-
nelor centrale cu răspunderi în acest 
domeniu, de evaluare națională a 
resurselor energetice (ANRM) sunt 
datoare cu răspunsuri și cu acțiuni 
de implementare de studii – proiec-
te. Aici își pot găsi locul clarifi cări 
de normativ între resurse de petrol, 
co- și neconvenționale, între resurse 
offshore, continental și slop. Clarifi -
cări și poziționări între resursele cu 
potențial energetic, ne- și regenera-
bile. ANRM încă nu a luat vreo poziție 

la asfel de întrebări.
● Cercetarea și inovarea se 

menține la un nivel programatic. 
Nu sunt regăsite preocupări pen-
tru nanoscopie sau nanotehnolo-
gii specifi ce sectorului energetic 
(up/downstream petrolier, energia 
electrică). Sunt puțin cunoscute și 
vizate noi abordări în structuri in-
teligente, digitalizare, domeniul au-
tomatizare-robotică (niveluri adânci 
marine).

● Prestațiile VLER (FEL) se men-
țin pe un trend de progres, bazate 
pe programe bine structurate în ra-
port cu evoluțiile energetice de pia-
ță, cu directivele CME. Mesagerul 
energetic în mod curent aduce in-

EditorialEditorial

FLUXUL ENERGETIC AL ROMÂNIEI LA TENSIUNEA 2020
Prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu, consilier al CNR – CME
Ing. Constantin Căpraru, consilier al CNR – CME
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formații asupra celor 12 programe și 
cei patru piloni strategici: 1. Educa-
ție și profesionalizare; 2. Informare 
și conștientizare; 3. Analize și reco-
mandări; 4. Activitate și cooperare 
internațională. Este un bun prilej 
de a cunoaște ecourile noii genera-
ții, așa cum consemna, în ianuarie 
2020, National Geographic: „ Tinerii 

se identifi că tot mai mult ca cetățeni 
globali și se unesc în jurul proble-
melor care îi interesează“.

● Ediția a 15-a FOREN 2020 
deține topul de preocupări al CNR 
pentru agenda comunicărilor, par-
ticipanți, cadrul organizatoric pen-
tru discuții, dezbateri, promovări 
spre arealuri pragmatice. Este aș-
teptat un număr de circa 500 de 
participanți din țară și din extern, 
reprezentanți ai instituțiilor centra-
le, leaderi în afaceri, mediul acade-
mic, universitar, cercul de contrac-
tori-operatori, experți-analiști.

Se dorește ca Foren să ofere în 
continuare o fereastră deschisă spre 
viziune și previziune către campuri 
virtuale ● idei ● concept ● studii ● 
programe într-o translație sinergică, 
din scenarii contemplative în areale 
aplicative.

● În consumul casnic privat al 
gazului natural, un punct defi citar 

îl constituie rețeaua de distribuție 
prin conducte de medie și de joasă 
presiune. România, raportat la nu-
mărul de locuitori, ocupă o poziție 
marginală. Unul din operatorii de 
piață din România, Distri Gaz Sud 
Rețele (DGSR), membru al CNR, 
recent a informat „Extinderea ariei 
de concesiune și înfi ințarea de noi 
sisteme de distribuție“ cu scopul de 
a pune la dispoziție infrastructura 
de care oamenii au nevoie. Funda-
mentarea planurilor de dezvoltare a 
sistemului de distribuție pe termen 
mediu și lung se face luând în con-

siderare și solicitările autorităților 
locale. Conform obligațiilor stipulate 
în contractele de concesiune în peri-
oada 2019 – 2023 este previzionată 
realizarea a peste 200 km de con-
ducte. Finanțarea acestor lucrări se 
va face atât din fonduri proprii ale 
DGSR, cât și din fondurile unităților 
administrativ-teritoriale solicitante.

● Legat de emisiile de sub-
stanțe nocive mediului, sunt de 
așteptat clarifi cări între catego-
riile de tip GES de proveniență 
endogenă și exogenă, de gene-
ratori naturali prin dispersie și 
difuzie continuă. Cadrul natural 
al României deține un specifi c 
aparte. Statisticile privind emi-
sii GES reclamă precizări asu-
pra locului de generare.

În încheierea acestui edi-
torial, Mesagerul energetic 
rămâne o tribună de informații 
și dezbateri în lumea energeti-
că, în conexiunile autohtone și 
comunitare europene, și nu nu-
mai. Sunt asigurate tensiunile 
de lucru cu valori de efi ciență 
optimă, prin frecvențe și am-
plitudini de operare, cu ridicate 

rezonanțe. Ne putem referi aici la 
conexiunile WEC 2020 privind va-
lori, convingeri și aspirații sau me-
sagerii Davos, referitor „Business 
and political leaders“ pentru o dez-
voltare durabilă, unul din piloni fi ind 
protecția mediului.

Mesagerul energetic, ca plat-
formă de informare (herald tribune) 
afl ată în progres continuu de struc-
turare, modernizare prin vocea sa 
de crainic, este pregătit să-și pună 
mai pregnant amprenta pe autohto-
nul energetic românesc, pe valorile 
și condițiile specifi ce de țară. 

EditorialEditorial
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Uniunea Europeană este hotă-
râtă să devină, până în 2050, pri-
mul bloc din lume care să fi e neutru 
din punct de vedere climatic. Pen-
tru aceasta este nevoie de investiții 
semnifi cative atât din partea UE și 
a sectorului public național, cât și 
din partea sectorului privat. Planul 
de investiții pentru Pactul ecologic 
european – Planul de inves-
tiții pentru o Europă durabilă 
– prezentat astăzi va mobiliza 
investiții publice și va contri-
bui la deblocarea de fonduri 
private prin intermediul unor 
instrumente fi nanciare ale UE, 
în special InvestEU, ceea ce ar 
duce la investiții în cuantum 
de minimum o mie de miliar-
de de euro.

Toate statele membre, 
regiunile și sectoarele vor 
trebui să aibă o contribuție 
la tranziție, însă intensita-
tea provocărilor este diferită. 
Unele regiuni vor fi  afectate 
în mod particular și vor trece 
prin transformări economice și soci-
ale profunde. Mecanismul pentru o 
tranziție justă va oferi sprijin fi nan-
ciar și practic specifi c pentru a-i aju-
ta pe lucrători și a genera investițiile 
necesare în regiunile respective.

Președinta Comisiei Europene, 
Ursula von der Leyen, a spus: 
„Oamenii sunt cei în jurul cărora 
s-a construit Pactul ecologic eu-
ropean, viziunea noastră pentru o 
Europă neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050. Ne așteaptă 
o transformare fără precedent, care 
va funcționa dacă va fi  echitabilă și 
fi abilă pentru noi toți. Vom sprijini 
oamenii și regiunile care vor trebui 
să depună eforturi mai mari pentru 
realizarea acestei schimbări, pentru 
a ne asigura că nimeni nu este lăsat 
în urmă. Pactul ecologic implică ne-
voi ridicate de investiții, pe care le 
vom preschimba în oportunități de 
investiții. Planul pe care îl prezen-

tăm astăzi, de a mobiliza cel puțin 
o mie de miliarde de euro, va arăta 
drumul și va debloca un val de in-
vestiții verzi.“

Vicepreședintele executiv pentru 
Pactul ecologic european, Frans Tim-
mermans, a spus: „Tranziția nece-
sară către neutralitate din punct de 
vedere climatic va spori bunăstarea 

oamenilor și competitivitatea Euro-
pei. Pentru ca aceasta să se realize-
ze, este nevoie de mai multe eforturi 
din partea cetățenilor, a sectoarelor 
și a regiunilor care se bazează într-o 
măsură mai mare decât alții pe com-
bustibili fosili. Mecanismul pentru o 
tranziție justă va contribui la spriji-
nirea celor mai afectați prin sporirea 
atractivității investițiilor și propune-
rea unui pachet de sprijin fi nanciar 
și practic în valoare de cel puțin 100 
de miliarde de euro. Acesta este an-
gajamentul nostru în numele solida-
rității și al echității.“

Valdis Dombrovskis, vicepre-
ședintele executiv pentru o econo-
mie în serviciul cetățenilor, a adă-
ugat: „Pentru ca Europa să treacă 
la o economie neutră din punct de 
vedere climatic, avem nevoie de an-
gajamentul politic, dar și de investi-
ții masive. Pactul ecologic arată ho-
tărârea noastră de a atenua schim-

bările climatice, pe care o consoli-
dăm acum cu un plan de fi nanțare. 
În primul rând, vom utiliza bugetul 
UE pentru a atrage fonduri private 
pentru proiecte ecologice peste tot 
în Europa și pentru a sprijini regi-
unile și oamenii cei mai afectați de 
tranziție. În al doilea rând, vom crea 
stimulentele de reglementare potri-

vite pentru ca investițiile verzi să fi e 
fructuoase. În sfârșit, dar nu mai 
puțin important, vom ajuta autori-
tățile publice și actorii de pe piață 
să identifi ce și să dezvolte astfel de 
proiecte. Uniunea Europeană nu s-a 
construit într-o zi și nici o Europă 
ecologică nu se va ivi peste noap-
te. Trebuie să ne schimbăm modul 
de a gândi dacă vrem să realizăm 
investiții concentrându-ne pe sus-
tenabilitate. Astăzi am făcut un pas 
important în această direcție.“

Planul de investiții pentru 
Pactul ecologic european
Planul de investiții pentru Pactul 

ecologic european va mobiliza fon-
duri UE și va crea un cadru favorabil 
care să faciliteze și să stimuleze in-
vestițiile publice și private necesare 
pentru tranziția către o economie 
neutră din punct de vedere climatic, 
verde, competitivă și incluzivă. Ve-

Politici energeticePolitici energetice

FINANȚAREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE 
VERDE: PLANUL DE INVESTIȚII PENTRU PACTUL 
ECOLOGIC EUROPEAN ȘI MECANISMUL PENTRU O 
TRANZIȚIE JUSTĂ
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nind în completarea altor inițiative 
anunțate în cadrul Pactului ecologic, 
planul se bazează pe trei dimensiuni:

● Finanțare: mobilizarea, în ur-
mătorul deceniu, a unui cuantum 
de minimum o mie de miliarde de 
euro reprezentând investiții durabi-
le. Cea mai mare proporție de până 
acum de cheltuieli din bugetul UE 
pentru acțiuni climatice și de mediu 
va face posibilă atragerea de fon-
duri private, un rol-cheie urmând 
a fi  jucat de Banca Europeană de 
Investiții.

● Facilitare: oferirea de stimu-
lente pentru deblocarea 
și redirecționarea inves-
tițiilor publice și private. 
UE va furniza investito-
rilor instrumente, pla-
sând resursele fi nanci-
are durabile în centrul 
sistemului fi nanciar, și 
va facilita realizarea de 
investiții durabile de că-
tre autoritățile publice, 
încurajând „înverzirea“ 
bugetului și achizițiile 
publice ecologice și con-
cepând modalități de a 
facilita procedurile de 
aprobare a ajutoarelor 
de stat destinate regiu-
nilor vizate de tranziția 
justă.

● Sprijin practic: Co-
misia va acorda sprijin 
autorităților publice și 
promotorilor proiectelor pentru pla-
nifi carea, conceperea și executarea 
de proiecte sustenabile.

Mecanismul pentru 
o tranziție justă
Mecanismul pentru o tranziție 

justă este un instrument-cheie cre-
at pentru a se asigura că tranziția 
către o economie neutră din punct 
de vedere climatic are loc în mod 
echitabil și că nimeni nu este lăsat 
în urmă. Deși toate regiunile vor 
avea nevoie de fi nanțare, iar Planul 
de investiții pentru Pactul ecologic 
european o va furniza, mecanismul 
asigură un sprijin țintit care să aju-
te la mobilizarea unui cuantum de 
cel puțin 100 de miliarde de euro în 

perioada 2021 – 2027 în cele mai 
afectate regiuni, în scopul de a se 
atenua impactul socioeconomic al 
tranziției. Mecanismul va crea in-
vestițiile necesare pentru a ajuta 
lucrătorii și comunitățile care se ba-
zează pe lanțul valoric al combus-
tibililor fosili. Mecanismul va supli-
menta contribuția substanțială de la 
bugetul UE prin intermediul tuturor 
instrumentelor care sunt relevante 
în mod direct pentru tranziție.

Mecanismul pentru o tranziție 
justă va consta în trei surse princi-
pale de fi nanțare:

1) Un fond pentru o tranzi-
ție justă, care va primi fonduri noi 
din partea UE în cuantum de 7,5 
miliarde de euro, care se adaugă 
cuantumului inclus în propunerea 
Comisiei pentru următorul buget pe 
termen lung al UE. Pentru a putea 
valorifi ca partea din fond care le re-
vine, statele membre vor trebui, în 
colaborare cu Comisia, să identifi ce 
teritoriile eligibile prin intermediul 
unor planuri teritoriale specifi ce pri-
vind tranziția justă. Statele membre 
vor trebui, de asemenea, să se an-
gajeze să aloce, pentru fi ecare euro 
din Fondul pentru o tranziție justă, 
fonduri din Fondul european de dez-
voltare regională și din Fondul social 
european Plus și să furnizeze resur-

se naționale suplimentare Efectul 
cumulat va consta în fi nanțare în 
cuantum de 30-50 de miliarde de 
euro, care va mobiliza și mai multe 
investiții. Fondul va furniza în princi-
pal granturi regiunilor. De exemplu, 
va sprijini lucrătorii în dobândirea 
de abilități și competențe pentru 
viitoarea piață a forței de muncă și 
va ajuta IMM-urile, startup-urile și 
incubatoarele de afaceri să creeze 
noi oportunități economice în aceste 
regiuni. Totodată, fondul va sprijini 
investițiile în tranziția către o ener-
gie curată, de exemplu în efi ciența 

energetică.
2) O schemă specifi că 

în cadrul InvestEU pentru o 
tranziție justă, vizând mobi-
lizarea de investiții în cuantum 
de până la 45 de miliarde de 
euro. Această schemă va încer-
ca să atragă investiții private, 
inclusiv în energie și transpor-
turi durabile, care să aducă be-
nefi cii regiunilor respective și 
să ajute economiile acestora să 
găsească surse noi de creștere. 

3) Un mecanism de îm-
prumut pentru sectorul pu-
blic, în colaborare cu Banca 
Europeană de Investiții, cu 
garanții de la bugetul UE, 
pentru mobilizarea unor inves-
tiții de 25 – 30 de miliarde de 
euro. Mecanismul va fi  folosit 
pentru împrumuturi acordate 
sectorului public, de exemplu 

în sectorul rețelelor de încălzire cen-
tralizată și în cel al renovării clădiri-
lor. În martie 2020, Comisia va pre-
zenta o propunere legislativă care 
să încadreze acest aspect.

Mecanismul pentru o tranzi-
ție justă vizează mai mult decât 
fi nanțarea: prin intermediul unei 
platforme dedicate tranziției juste, 
Comisia va furniza asistență tehni-
că statelor membre și investitorilor 
și se va asigura că sunt implicate 
comunitățile afectate, autoritățile 
locale, partenerii sociali și organiza-
țiile neguvernamentale. Mecanismul 
pentru o tranziție justă va include 
un cadru de guvernanță puternic, 
axat pe planuri teritoriale specifi ce 
privind tranziția justă.  
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Comisia Europeană – Întrebări 
și răspunsuri 

Bruxelles, 14 ianuarie 2020

Ce este Planul de investiții 
al Pactului ecologic?
Planul de investiții al Pactului 

ecologic european (EGDIP), denumit 
și Planul de investiții pentru o  Europă 
durabilă (SEIP), reprezintă pilonul 
de investiții al Pactului ecologic. Pen-
tru a atinge obiectivele stabilite în 
Pactul ecologic european, Planul va 
mobiliza cel puțin o mie de miliar-
de EUR pentru investiții durabile în 
decursul următorilor zece ani. Me-
canismul pentru o tranziție justă, 
care este parte a acestui plan, va 
urmări să asigure o tranziție echi-
tabilă și justă către o economie 
verde. Mecanismul va mobiliza, în 
perioada 2021 – 2027, investiții în 
valoare de cel puțin 100 de mili-
arde EUR în sprijinul lucrătorilor și 
al cetățenilor din regiunile cele mai 
afectate de tranziție.

Planul de investiții al Pactului 
ecologic european urmărește trei 
obiective principale:

- în primul rând, va supli-
menta nivelul fi nanțării destinate 
tranziției și va mobiliza în urmă-
torii zece ani cel puțin o mie de 
miliarde EUR din bugetul UE și din 
instrumentele fi nanciare înrudite, 
în special din InvestEU, pentru a 
sprijini investițiile durabile;

- în al doilea rând, va crea un 
cadru propice în care investitorilor 
din sectorul privat și din sectorul 
public să le fi e mai ușor să facă in-
vestiții durabile;

- în al treilea rând, va sprijini 
administrațiile publice și promotorii 
de proiecte să identifi ce, să structu-
reze și să execute proiecte durabile.

Cum va fi  fi nanțat Planul 
de investiții al Pactului 
ecologic european? 
Cum vor fi  mobilizate 
cele o mie de miliarde EUR?
Obiectivul de a deveni până în 

2050 primul bloc de țări din lume 
neutru din punct de vedere climatic 

este în egală măsură o mare provo-
care și o mare oportunitate. Bugetul 
UE, statele membre și actorii privați 
vor juca un rol important în fi nanța-
rea Pactului ecologic european. Bu-
getul UE nu poate în sine oferi su-
fi ciente fonduri nici pentru a aborda 
schimbările climatice, nici pentru a 
răspunde nevoilor masive de inves-
tiții de la nivel mondial. Trebuie ca și 
statele membre și actorii privați să 
contribuie, astfel încât pactul să ca-
pete anvergura necesară.

Următorul buget pe termen lung 
al UE va dura șapte ani, din 2021 
până în 2027, și va investi substan-
țial în obiectivele legate de climă 
și de mediu. Comisia a propus ca 
25% din valoarea totală a bugetului 
să fi e procentul destinat acțiunilor 
climatice și cheltuielilor legate de 
mediu efectuate în cadrul diferitelor 
programe (de ex., Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală, 
Fondul european de garantare agri-
colă, Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul de coeziune, fon-
durile aferente programelor Orizont 
Europa și Life). Adunând sumele 
aferente acestor fonduri, extra-

polând cifrele de la 7 la 10 ani și 
pornind de la ipoteza că după 2027 
obiectivul fi xat în materie de climă 
va fi  cel puțin menținut, rezultă că 
suma care va putea fi  furnizată din 
bugetul UE pentr u Planul de investi-
ții al Pactului ecologic european va fi  
de 503 miliarde EUR. Această sumă 
va permite ca în același orizont de 
timp să se mobilizeze o cofi nanța-
re națională suplimentară în valoare 
de 114 miliarde EUR pentru proiecte 
din domeniul climei și al mediului.

InvestEU va mobiliza, în peri-
oada 2021 – 2030, investiții priva-
te și publice în domeniul climei și al 
mediului în valoare de aproximativ 
279 de miliarde eUr. De asemenea, 
va oferi o garanție de la bugetul UE 
pentru a permite Grupului BEI și al-
tor parteneri de implementare să in-
vestească într-un număr mai mare 
de proiecte și în proiecte cu un grad 
mai ridicat de risc, atrăgându-i ast-
fel pe investitorii privați.

Pentru a avea siguranța că ni-
meni nu e lăsat în urmă, Mecanis-
mul pentru o tranziție justă va mo-
biliza în perioada 2021 – 2027 in-
vestiții în valoare de cel puțin 100 
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de miliarde EUR, bazate pe fonduri 
provenite din bugetul UE, din cofi -
nanțarea oferită de statele membre, 
precum și din contribuțiile InvestEU 
și ale Băncii Europene de Investiții 
(BEI). Extrapolând datele la zece 
ani, rezultă că Mecanismul pentru 
o tranziție justă va mobiliza aproxi-
mativ 143 de miliarde EUR.

Mai mult, Fondul pentru inova-
re și Fondul pentru modernizare, 
care nu fac parte din bugetul UE, 
dar care sunt fi nanțate dintr-o par-
te din veniturile obținute dintr-un 
instrument-cheie de politică – lici-
tarea certifi catelor de emisii de di-
oxid de carbon în cadrul sistemului 
UE de comercializare a certifi catelor 
de emisii, vor furniza aproximativ 
25 de miliarde EUR pentru tranziția 
UE către neutralitatea climatică, cu 
un accent special, în cazul Fondu-
lui pentru modernizare, pe statele 
membre cu venituri mai scăzute.

Câte din aceste resurse 
sunt noi?
Planul de investiții al Pactului 

ecologic european se bazează pe 
propunerea Comisiei privind viitorul 
buget pe termen lung pentru peri-
oada 2021 – 2027. Cu o durată de 
7 ani, acesta va mobiliza 25 % din 
bugetul UE pentru fi nanțarea de ac-
țiuni în domeniul climei și va investi 
în obiective de mediu prin interme-
diul mai multor programe ale UE. Ex-
trapolând cifrele corespunzătoare la 
10 ani și presupunând că după 2027 
obiectivul fi xat în materie de climă 
va fi  cel puțin menținut, se preco-
nizează că bugetul pe termen lung 
va putea furniza 503 miliarde EUR. 
Următorul buget pe termen lung 
pentru perioada 2021 – 2027 este în 
prezent în curs de negociere. Cifre-
le sunt extrapolate la zece ani, fără 
a aduce în vreun fel atingere unui 
acord fi nal privind următorul buget 
pe termen lung și cel de după 2027.

Planul se bazează, de aseme-
nea, pe contribuțiile din partea bu-
getelor naționale pentru proiectele 
UE, pe investițiile publice și private 
mobilizate de InvestEU și pe fondu-
rile EU ETS (Fondul pentru moderni-
zare și Fondul pentru inovare).

Comisia a propus să se institu-
ie, ca parte a Planului de investiții 
al Pactului ecologic european, un 
Mecanism pentru o tranziție justă, 
care să includă un nou Fond pen-

tru o tranziție justă. Fondul pentru 
o tranziție justă va benefi cia de fon-
duri noi de la bugetul UE în valoare 
de 7,5 miliarde EUR, sumă care va 
fi  suplimentară celei indicate în pro-
punerea din 2018 a Comisiei privind 
bugetul pe termen lung.

Va fi  nevoie să se modifi ce 
propunerile actuale privind 
următorul buget pe termen 
lung (2021 – 2027) pentru 
a se putea pune la dispoziție 
aceste fonduri ale UE?
La 2 mai 2018, Comisia a pre-

zentat o propunere privind un buget 
modern, echilibrat și echitabil, care 
să transpună în realitate priorități-
le Europei stabilite la Bratislava în 
2016 și la Roma în 2017 de liderii 
UE. Cele 37 de propuneri sectoria-
le au fost prezentate imediat după 
aceea. De atunci, Comisia lucrează 
în strânsă colaborare cu președinți-
ile prin rotație ale Consiliului și cu 
Parlamentul European pentru a da 
un nou avânt negocierilor. S-au în-
registrat progrese substanțiale în 
ceea ce privește cadrul general și 
multe dintre propunerile sectoriale.

Comisia își va urmări în conti-
nuare prioritățile, astfel cum sunt 
indicate în orientările politice, cir-
cumscriindu-le nivelului mai vast de 
ambiție pe care l-a stabilit pentru 
bugetul UE. Un Mecanism pentru o 
tranziție justă ambițios este o prio-
ritate în acest context. Este de al-
tfel motivul pentru care Comisia a 
prezentat această propunere foarte 
devreme în cursul mandatului său.

Propunerile de astăzi referitoa-
re la Regulamentul privind Meca-
nismul pentru o tranziție justă și 
Fondul pentru o tranziție justă sunt 
prezentate într-un moment în care 
negocierile privind bugetul UE pe 
termen lung sunt destul de avan-
sate. Prin urmare, aceste propuneri 
vor fi  incluse în procesul general de 
negociere. Miza este de a se ajunge 
la un rezultat care să corespundă 
obiectivelor noastre, ținând sea-
ma de constrângerile de ordin mai 
general. Prin urmare, propunerea 
privind bugetul pe termen lung nu 
va fi  redeschisă, iar Comisia se aș-
teaptă ca propunerile de astăzi să 
fi e incluse în cadrul acordului fi nal 
privind bugetul pe termen lung 
pentru perioada 2021 – 2027. Ca-
drul de negociere publicat de preșe-

dinția fi nlandeză cuprinde un punct 
pour memoire pentru Mecanismul 
pentru o tranziție justă, în care se 
recunoaște că acest nou instrument 
are nevoie de o alocare de fonduri 
suplimentară.

Sunt aceste o mie 
de miliarde EUR puse 
la dispoziție în cadrul 
Planului de investiții 
al Pactului ecologic 
european aceleași 
cu cele o mie de miliarde 
EUR anunțate de Banca 
Europeană de Investiții 
pentru proiecte în domeniul 
climei?
Comisia s-a angajat să mobilize-

ze investiții în valoare de cel puțin 
o mie de miliarde EUR în următorul 
deceniu pentru a sprijini o tranziție 
justă către o economie verde. In-
vestEU va juca un rol-cheie în acest 
sens. BEI va contribui, la rândul 
său, la acest obiectiv prin interme-
diul InvestEU, care include schema 
specifi că pentru o tranziție justă, 
respectiv pilonul 2 al Mecanismului 
pentru o tranziție justă, și o facilita-
te de credit pentru sectorul public - 
pilonul 3 al mecanismului. Se preco-
nizează că BEI va avea o contribuție 
la Planul de investiții al Pactului eco-
logic european de aproximativ 250 
de miliarde EUR, sub forma unor in-
vestiții ce vor fi  efectuate în cadrul 
mandatelor UE (adică î n cadrul in-
strumentelor UE și din bugetul UE).

În plus, BEI a anunțat dublarea 
sumei stabilite ca țintă în materie 
de climă de la 25 la 50 % până în 
2025. In următorul deceniu, aceas-
ta înseamnă investiții cu o valoare 
totală de o mie de miliarde EUR, 
care includ operațiunile de fi nanța-
re proprii ale BEI, precum și pe cele 
din cadrul mandatelor UE.

Care este relația dintre 
Planul de investiții al 
Pactului ecologic european 
și InvestEU?
Programul InvestEU a fost pro-

pus în iunie 2018 ca parte a viito-
rului buget pe termen lung al UE. 
InvestEU face parte din Planul de in-
vestiții al Pactului ecologic european 
și este complementar acestuia.

InvestEU va aloca cel puțin 
30% din investițiile mobilizate pen-
tru proiecte în domeniul climei și al 
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mediului. InvestEU contribuie, de 
asemenea, la Mecanismul pentru o 
tranziție justă printr-o nouă schemă 
specifi că InvestUE, care urmărește 
să mobilizeze investiții durabile în 
valoare de 45 de miliarde EUR în re-
giunile cele mai afectate de provo-
cările tranziției.

InvestEU va avea totodată un 
rol important în promovarea practi-
cilor de dezvoltare durabilă în rân-
dul fi nanțatorilor publici și privați și 
al promotorilor de proiecte prin sta-
bilirea unor standarde de urmărire 
a investițiilor în domeniul climei și 
prin evaluarea impactului pe care 
proiectele îl au în plan social și asu-
pra mediului.

Nu în ultimul rând, programul 
InvestEU va oferi asistență tehnică 
și consiliere prin intermediul Platfor-
mei de consiliere InvestEU. Aceasta 
îi va ajuta pe promotorii de proiec-
te din sectorul public și privat să 
identifi ce, să dezvolte și să execute 
proiecte de investiții verzi. Totodată, 
portalul InvestEU va reprezenta, în 
continuare, un instrument gratuit, 
online și ușor de utilizat, care le va 
oferi vizibilitate întreprinderilor din 
UE și promotorilor de proiecte care 
caută fi nanțare și îi va pune în legă-
tură cu investitori din întreaga lume.

Ce tip de proiecte vor fi  
fi nanțate în cadrul Planului 
de investiții al Pactului 
ecologic european? Cine 
poate benefi cia?
Proiectele fi nanțate în cadrul 

Planului de investiții al Pactului eco-
logic european vor contribui la atin-
gerea obiectivelor pactului, la dez-
voltarea unor industrii energetice și 
ale economiei circulare noi și nepo-
luante și vor crea locuri de muncă 
de înaltă calitate pentru o economie 
europeană competitivă, adaptată 
provocărilor secolului XXI.

Fondurile și programele care 
contribuie la Planul de investiții al 
Pactului ecologic european (cum 
ar fi  InvestEU sau Fondul pentru o 
tranziție justă) vor oferi fi nanțare 
personalizată pentru o gamă largă 
de proiecte. Atât proiectele de mici 
dimensiuni (de exemplu, reabilita-
rea energetică a gospodăriilor indi-
viduale), cât și cele de dimensiuni 
mai mari (de exemplu, instalarea 
unei rețele de stații de încărcare 
pentru vehiculele electrice) vor pu-

tea benefi cia de fi nanțarea pusă la 
dispoziție prin programe și  produse 
specifi ce. Sprijinul pentru investi-
ții va fi  ajustat în funcție de nivelul 
specifi c de risc al fi ecărui proiect.

Examinând exemplele de proiec-
te de investiții durabile sprijinite de 
Planul de investiții pentru Europa, 
avem o perspectivă asupra tipului 
de proiecte care ar putea fi  fi nanța-
te prin InvestEU ca parte a Planului 

de investiții al Pactului ecologic eu-
ropean. Printre astfel de proiecte se 
numără modernizarea serviciilor de 
termofi care din Budapesta, sprijini-
rea instalării de panouri solare pe 
locuințe private și sporirea efi cienței 
energetice a companiilor industriale 
în Lituania sau modernizarea siste-
mului de furnizare a energiei electri-
ce și termice din Zagreb.

Mecanismul pentru o tranziție 
justă se va concentra pe costurile 
sociale și economice ale tranziției 
în regiunile cele mai afectate și va 
fi nanța proiecte dintre cele mai di-
verse, de la crearea de noi locuri de 
muncă prin acordarea de sprijin în-
treprinderilor, acordarea de asisten-
ță pentru căutarea unui loc de mun-
că și recalifi care persoanelor afl ate 
în șomaj care și-au pierdut locul de 
muncă din cauza tranziției, dar și 
proiecte de renovare a clădirilor și 
investiții în energia din surse rege-
nerabile, în rețelele de termofi care 
și în transportul durabil.

Cum se va asigura Comisia 
că există un număr sufi cient 
de proiecte de înaltă calitate 
care să fi e fi nanțate?
Una dintre principalele provocări 

legate de punerea în practică a Pla-

nului de investiții al Pactului ecolo-
gic european va fi  constituirea unei 
rezerve de proiecte de investiții care 
să corespundă obiectivelor strategi-
ce ale UE. În prezent, numărul de 
proiecte de investiții disponibile nu 
refl ectă cererea de pe piață. Asis-
tența tehnică și consilierea acorda-
tă la toate nivelurile administrației 
publice vor contribui la identifi carea 
și pregătirea unor proiecte durabile 

și la consolida-
rea capacităților 
promotorilor de 
proiecte.

Ca parte a 
acestor eforturi, 
Programul de 
sprijin pentru 
reforme struc-
turale va oferi 
sprijin tehnic 
statelor mem-
bre să elabo-
reze și să pună 
în practică re-
forme care sti-
mulează creș-
terea. La nivelul 

promotorilor de proiecte, Platforma 
de consiliere InvestEU și inițiativele 
de consiliere lansate în cadrul pro-
gramului InvestEU vor sprijini iden-
tifi carea, pregătirea, dezvoltarea, 
structurarea proiectelor de investiții, 
procedurile de atribuire a contracte-
lor necesare și executarea acestor 
proiecte. Comisia se va asigura, de 
asemenea, că sprijinul acordat ad-
ministrației publice și sprijinul pen-
tru fi ecare proiect sunt furnizate 
într-un mod coordonat. O formă de 
sprijin ar putea fi  și asistența pentru 
combinarea diferitelor oportunități 
de fi nanțare în cadrul unor planuri 
regionale cuprinzătoare.

În ceea ce privește Mecanismul 
pentru o tranziție justă, Comisia va 
acorda într-o primă etapă asistență 
statelor membre și regiunilor pen-
tru pregătirea planurilor teritoriale 
pentru o tranziție justă. O platformă 
pentru o tranziție justă va acorda 
apoi asistență pentru generarea re-
zervei de proiecte în regiunile cele 
mai expuse provocărilor tranziției.

Cum va monitoriza Comisia 
dacă investițiile fi nanțate 
sunt cu adevărat durabile?
Realizarea obiectivelor climatice 

ambițioase ale Uniunii va depinde 
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de un sistem consolidat și solid de 
raportare și monitorizare, bazat pe 
metodologii specifi ce utilizate în ca-
drul programelor relevante.

Pe un plan mai general, Comisia 
va organiza în fi ecare an o reuniune 
la nivel înalt în materie de investiții 
durabile cu toate părțile interesate. 
Aceasta va fi  o ocazie de a trece în 
revistă progresele înregistrate la ni-
velul tuturor componentelor Planu-
lui de investiții al Pactului ecologic 
european și de a identifi ca noi mo-
dalități de acțiune.

Cum va fi  utilizată 
taxonomia UE în contextul 
Planului de investiții al 
Pactului ecologic european?
Comisia salută acordul politic la  

care au ajuns recent colegiuitorii cu 
privire la Regulamentul de instituire 
a unui cadru care să faciliteze inves-
tițiile durabile, inclusiv a taxonomi-
ei UE. Acest regulament va permite 
sectorului privat să aibă o înțelege-
re comună a ceea ce înseamnă in-
vestițiile verzi și oferă baza pentru 
stabilirea unui sistem de clasifi care 
la nivelul UE a activităților econo-
mice durabile din punctul de vede-
re al mediului. Comisia va pregăti 
taxonomia în domeniul climei până 
la sfârșitul anului 2020, iar pentru 
toate celelalte obiective de mediu, 
până la sfârșitul anului 2021.

Taxonomia UE va fi  integrată în 
metodologia InvestEU de urmărire a 
investițiilor durabile în domeniul cli-
mei care va fi  utilizată de partenerii 
de implementare ai InvestEU.

Comisia va analiza, de aseme-
nea, modul în care taxonomia UE 
poate fi  utilizată de către sectorul 
public în contextul Pactului ecologic 
european, în afara cadrului progra-
mului InvestEU.

Cum va veni Planul 
de investiții al Pactului 
ecologic european 
în sprijinul populației 
și al regiunilor celor mai 
afectate de tranziția 
către o economie verde?
În contextul eforturilor UE de a 

atinge obiectivul neutralității clima-
tice, nu toate statele membre sau 
regiunile pornesc de la același ni-
vel. Unele au un drum mai lung de 
parcurs decât altele pentru a atin-
ge obiectivele în materie de climă. 

În plus, anumite regiuni vor fi  mai 
afectate de tranziție decât altele, în 
special regiunile în care locurile de 
muncă depind de combustibilii fo-
sili, în special cărbune, lignit, turbă 
și șist bituminos, sau de procese in-
dustriale cu un factor de emisie de 
dioxid de carbon mare și care ge-
nerează emisii de gaze cu efect de 
seră.

Pentru a se atinge obiectivul 
neutralității climatice, este esențial 
ca aceste regiuni să treacă printr-o 
transformare. Tranziția către o eco-
nomie verde trebuie să pună oame-
nii pe primul plan și să acorde aten-
ție regiunilor, sectoarelor industriale 
și lucrătorilor care se confruntă cu 
cele mai mari provocări. Această 
tranziție trebuie să fi e benefi că pen-
tru toți sau va eșua.

Pentru a garanta faptul că pro-
cesul de tranziție este unul echita-
bil, care ține seama de preocupările 
statelor membre, ale regiunilor, ale 
întreprinderilor și ale lucrătorilor 
care sunt cei mai afectați, Comisia 
propune instituirea unui Mecanism 
pentru o tranziție justă care să ofe-
re un sprijin specifi c în acest sens.

În ce constă Mecanismul 
pentru o tranziție justă 
și cum va fi  fi nanțat?
În timp ce Planul de investiții 

al Pactului ecologic european este 
axat pe felul în care  obiectivele 
Pactului ecologic pot fi  sprijinite în 
ansamblul lor, Mecanismul pentru o 
tranziție justă se adresează în mod 
specifi c regiunilor care vor fi  cele 
mai afectate de tranziție, pentru a 
avea garanția că tranziția către neu-
tralitatea climatică este în benefi ciul 
tuturor.

Mecanismul pentru o tranziție 
justă este structurat în jurul a trei 
piloni de fi nanțare:

- Fondul pentru o tranziție jus-
tă: Noul fond va avea propriul său 
pachet fi nanciar în cadrul bugetului 
UE, care, conform propunerii Comi-
siei, ar urma să fi e de 7,5 miliarde 
EUR, în plus față de suma indicată 
în propunerea sa privind bugetul 
pe termen lung. Fondul face obiec-
tul unei noi propuneri legislative 
prezentate împreună cu Planul de 
investiții al Pactului ecologic euro-
pean. Pentru fi ecare euro acordat 
din partea Fondului pentru o tran-
ziție justă, statele membre vor con-

tribui cu minimum 1,5 EUR și maxi-
mum 3 EUR din partea Fondului eu-
ropean de dezvoltare regională și a 
Fondului social european Plus. Aces-
te resurse de la bugetul UE vor fi  
completate cu cofi nanțarea naționa-
lă, în conformitate cu normele poli-
ticii de coeziune. Cumulată, suma 
rezultată se va situa între 30 și 50 
de miliarde EUR în perioada 2021 – 
2027. Fondul va oferi, în principal, 
granturi în regiunile în care există 
un număr mare de persoane care 
lucrează în sectoarele cărbunelui, 
lignitului, șisturilor bituminoase și 
turbei sau în regiunile în care există 
sectoare industriale cu emisii mari 
de gaze cu efect de seră. Fondul le 
va oferi, de exemplu, sprijin lucră-
torilor să își dezvolte aptitudinile 
și competențele pentru piața forței 
de muncă a viitorului, va sprijini 
IMM-urile, dar va crea și noi opor-
tunități economice care vor genera 
locuri de muncă în aceste regiuni. 
De asemenea, va sprijini investițiile 
în tranziția către o energie curată, 
de exemplu în efi ciența energetică;

- o schemă specifi că pentru o 
tranziție justă în cadrul InvestEU, 
care va mobiliza investiții în valoa-
re de până la 45 de miliarde EUR. 
Aceasta va atrage investiții priva-
te în benefi ciul regiunilor celor mai 
afectate și va ajuta economiile din 
aceste regiuni să identifi ce noi surse 
de creștere. De exemplu, schema ar 
putea include proiecte de decarbo-
nizare, de diversifi care economică 
a regiunilor, proiecte energetice, de 
transporturi și de infrastructură so-
cială. Schema va funcționa în con-
formitate cu principiile care defi nesc 
InvestEU, potrivit cărora o parte a 
fi nanțării oferite prin InvestEU tre-
buie să se axeze pe obiectivele tran-
ziției juste. Obiectivul de a genera 
investiții în valoare de până la 45 de 
miliarde EUR corespunde unui pro-
vizion de aproximativ 1,8 miliarde 
EUR din partea bugetului UE pentru 
programul InvestEU;

- o facilitate de împrumut pen-
tru sectorul public cu Banca Euro-
peană de Investiții, sprijinită din bu-
getul UE, care va mobiliza investiții 
cuprinse între 25 și 30 de miliarde 
EUR. Aceasta va fi  utilizată pentru 
împrumuturi concesionale pentru 
sectorul public, de exemplu pentru 
investiții în infrastructura energe-
tică și de transporturi, în rețelele 
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de termofi care și în renovarea sau 
izolarea clădirilor. Facilitatea de îm-
prumut se va baza pe o contribuție 
de 1,5 rniliarde EUR de la bugetul 
UE și pe un împrumut BEI în valoare 
de 10 miliarde EUR pe risc propriu. 
În martie 2020 Comisia va prezenta 
o propunere legislativă de instituire 
a acestei noi facilități de împrumut 
pentru sectorul public.

Miza Mecanismului pentru o tran-
ziție justă este mai largă decât ace-
ea de a oferi pur și simplu fi nanțare: 
bazându-se pe o platformă pentru o 
tranziție justă, Comisia va oferi, de 
asemenea, asistență tehnică statelor 
membre, regiunilor și investitorilor 
și se va asigura că sunt implicate în 
mod adecvat în proces comunitățile 
afectate, autoritățile locale, parte-
nerii sociali și organizațiile neguver-
namentale. Platforma va permite 
schimburile bilaterale și multilaterale 
de experiență privind lecțiile învățate 
și de cele mai bune practici în toate 
sectoarele afectate. De asemenea, 
Comisia va facilita realizarea de in-
vestiții în procesul de tranziție prin 
garantarea faptului că în cadrul de 
reglementare se oferă stimulente 
adecvate în acest sens.

Cum pot benefi cia statele 
membre de sprijin 
din partea Mecanismului 
pentru o tranziție justă?
Cei trei piloni de fi nanțare vor fi  

legați între ei prin „planuri teritoriale 
pentru o tranziție justă“. Ținând sea-
ma de analiza efectuată de Comisie 
în cadrul exercițiului semestrului eu-
ropean, statele membre vor elabora 
unul sau mai multe planuri teritoriale 
pentru o tranziție justă, în care vor 
furniza o prezentare succintă a pro-
cesului de tranziție până în 2030 și 
care vor fi  în concordanță cu planurile 
naționale privind energia și clima și 
cu obiectivul de tranziție către o eco-
nomie neutră din punct de vedere 
climatic. Planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă vor identifi ca teritoriile 
cele mai afectate care ar trebui să 
benefi cieze de sprijin. Pentru fi ecare 
dintre aceste teritorii, planurile vor 
indica provocările sociale, economice 
și de mediu întâmpinate și vor oferi 
informații detaliate, de la caz la caz, 
cu privire la nevoile și măsurile de 
diversifi care economică, de recalifi -
care și de reabilitare a mediului care 
se impun.

Aprobarea planurilor de către 
Comisie va permite acordarea de fi -
nanțare specifi că prin Fondul pentru 
o tranziție justă (pilonul 1 al Meca-
nismului pentru o tranziție justă), 
precum și prin InvestEU (pilonul 2) 
și prin facilitatea de împrumut pen-
tru sectorul public acordată de BEI 
(pilonul 3). Proiectele din regiunile 
care au un plan pentru o tranziție 
justă aprobat sau proiectele care 
aduc benefi cii directe regiunilor re-
spective (chiar dacă nu se derulea-
ză efectiv în regiunile în cauză) pot 
benefi cia de schema specifi că din 
cadrul InvestEU și de facilitatea de 
împrumut pentru sectorul public, 
dar numai atunci când fi nanțarea 
acordată în afara teritoriilor vizate 
de tranziția justă sprijină tranziția 
acestora. Acest lucru este relevant 
în special pentru proiectele de in-
frastructură din domeniul transpor-
turilor sau al infrastructurii energe-
tice care îmbunătățesc conectivita-
tea acestor teritorii.

Teritoriile care primesc sprijin 
din partea Fondului pentru o tran-
ziție justă vor benefi cia, de ase-
menea, de o facilitate de asistență 
tehnică specifi că, ce urmează să fi e 
instituită la inițiativa Comisiei.

Ce țări vor putea benefi  cia 
de sprijin din partea 
Fondului pentru o tranziție 
justă și cum vor fi  calculate 
fondurile care li se vor 
aloca?
Fondul pentru o tranziție jus-

tă va oferi sprijin tuturor statelor 
membre ale UE. Propunerea este 
gândită pentru o Uniune cu 27 de 
state membre, ținând seama de re-
tragerea Regatului Unit din Uniunea 
Europeană.

Distribuirea mijloacelor fi nanci-
are ale Fondului pentru o tranziție 
justă va refl ecta capacitatea state-
lor membre de a fi nanța investițiile 
necesare pentru a face față tranziți-
ei către neutralitatea climatică. Me-
toda de alocare ia în considerare:

- amploarea provocării pe care 
o reprezintă tranziția pentru regiu-
nile cu un factor de emisie de dioxid 
de carbon mare și care emit gaze cu 
efect de seră;

- provocările sociale reprezen-
tate, pe de o parte, de pierderea 
potențială de locuri de muncă în in-
dustrie, în sectorul exploatării șistu-

rilor bituminoase, al extracției căr-
bunelui și lignitului și al producției 
de turbă și, pe de altă parte, de ne-
cesitatea unei recalifi cări ulterioare 
a lucrătorilor pentru a-și putea găsi 
un nou loc de muncă;

- nivelul de dezvoltare econo-
mică și capacitatea de investiție a 
statelor membre.

Statele membre vor comple-
ta nivelul de fi nanțare care le este 
alocat prin Fondul pentru o tranziție 
justă din resurse proprii, printr-un 
mecanism de transfer din Fondul 
european de dezvoltare regională 
și Fondul social european +. Statele 
membre vor furniza, de asemenea, 
resurse naționale sub forma cofi -
nanțării pentru a completa resurse-
le puse la dispoziție de Uniune, în 
conformitate cu normele politicii de 
coeziune. Nivelul cofi nanțării oferite 
de Uniune va fi  stabilit în funcție de 
regiunea în care sunt situate terito-
riile identifi cate. Astfel, pachetul fi -
nanciar global al Fondului pentru o 
tranziție justă se va situa între 30 și 
50 de miliarde EUR.

Cum se va asigura 
complementaritatea dintre 
Fondul pentru o tranziție 
justă și sprijinul acordat 
prin InvestEU și prin 
facilitatea de împrumut 
pentru sectorul public?
Sprijinul oferit prin Fondul pen-

tru o tranziție justă va fi  comple-
tat de o schemă specifi că pentru o 
tranziție justă în cadrul InvestEU. 
Această schemă va sprijini o gamă 
mai largă de investiții, contribuind 
la tranziție în special prin sprijini-
rea activităților cu emisii scăzute 
de carbon și reziliente la schimbă-
rile climatice, cum ar fi  investițiile 
în energia din surse regenerabile 
și în măsurile în favoarea efi cien-
ței energetice. Schema va putea, 
de asemenea, să acorde fi nanțare 
pentru infrastructura energetică și 
de transporturi, inclusiv pentru in-
frastructura de gaze și de termofi -
care, dar și pentruproiecte de de-
carbonizare, de diversifi care econo-
mică a regiunilor și de infrastructură 
socială. În plus, o nouă facilitate de 
împrumut pentru sectorul public, 
creată împreună cu BEI, va oferi fi -
nanțare subvenționată autorităților 
locale în benefi ciul regiunilor în ca-
uză. Schema InvestEU și facilitatea 
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de împrumut pentru sectorul public 
vor sprijini investițiile nu numai în 
proiecte derulate în teritoriile vizate 
de tranziția justă, ci și în proiecte 
care aduc benefi cii directe tranziției 
din aceste regiuni.

Care este rolul Grupului 
Băncii Europene de Investiții 
în contextul Planului de 
investiții al Pactului ecologic 
european și al Mecanismului 
pentru o tranziție justă?
Grupul Băncii Europene de In-

vestiții este un partener important 
al Comisiei Europene. Grupul BEI 
participă la Mecanismul pentru o 
tranziție justă în două moduri.

- În primul rând, este principalul 
partener de fi nanțare, cu o pondere 
de 75 % din garanție, oferind sprijin 
pentru InvestEU, care este coloana 
vertebrală a Planului de investiții al 
Pactului ecologic european. În plus, 
Mecanismul pentru o tranziție justă 

va cuprinde o schemă specifi că pen-
tru o tranziție justă în cadrul Inves-
tEU, menită să genereze investiții 
suplimentare în benefi ciul regiuni-
lor celor mai afectate. Se vor apli-
ca condițiile generale ale InvestEU, 
iar BEI va continua să fi e partenerul 
privilegiat.

- În al doilea rând, BEI va contri-
bui la o facilitate de împrumut pen-
tru sectorul public menită să sprijine 
autoritățile naționale și regionale cu 
împrumuturi cu dobândă scăzută. 
Cu o contribuție de la bugetul UE de 
1,5 miliarde EUR și cu un împrumut 
acordat de BEI pe risc propriu în va-

loare de 10  miliarde EUR, facilitatea 
de împrumut pentru sectorul public 
ar putea mobiliza investiții publice 
cuprinse între 25 și 30 de miliar-
de EUR în perioada 2021 – 2027. 
Această sumă va fi  utilizată pentru 
investiții în infrastructura energeti-
că și de transporturi, în rețelele de 
termofi care, în renovarea și izolarea 
clădirilor etc.

Cum va contribui InvestEU 
la tranziția justă? Va fi  
alocată o parte din garanția 
bugetară în acest sens? 
Vor trebui să se redeschidă 
discuțiile cu colegiuitorii 
privind regulamentul?
Regulamentul privind InvestEU 

nu va fi  reexaminat. O parte din fi -
nanțarea acordată de InvestEU se va 
axa pe obiectivele de tranziție justă. 
In acest fel s-ar putea genera inves-
tiții în valoare de până la 45 de mili-
arde EUR în perioada 2021 – 2027, 

pentru a sprijini 
tranziția în regiu-
nile în cauză, cu 
scopul de a refl ecta 
cheia de repartiza-
re națională în ca-
drul Fondului pen-
tru o tranziție jus-
tă. Insă utilizarea 
fi nală a InvestEU 
va depinde în con-
tinuare de cerere și 
de rezerva de pro-
iecte, iar capacita-
tea de absorbție a 
regiunilor în cauză 
va fi  esențială pen-

tru atingerea obiectivelor. Obiectivul 
global de a genera investiții în valoa-
re de până la 45 de miliarde EUR co-
respunde unui provizion de aproxi-
mativ 1,8 miliarde EUR de la bugetul 
UE pentru programul InvestEU.

Pentru a se evita situația în care 
oferta de proiecte ar fi  în mod inutil 
restricționată, InvestEU va sprijini 
investițiile nu doar în proiecte de-
rulate în teritoriile vizate de tran-
ziția justă (regiuni care au un plan 
de tranziție aprobat în temeiul Re-
gulamentului privind Fondul pentru 
o tranziție justă), ci și în proiecte 
care aduc benefi cii directe acestor 

regiuni. Acest lucru este relevant 
în special pentru proiectele din do-
meniul transporturilor sau al infras-
tructurii energetice care îmbunătă-
țesc conectivitatea teritoriilor vizate 
de tranziția justă. Spre deosebire 
de Fondul pentru o tranziție justă, 
InvestEU va permite totodată re-
alizarea de investiții într-o gamă 
mai largă de proiecte, eligibilitatea 
investițiilor fi ind mai extinsă în ca-
drul InvestEU. Programul InvestEU 
va sprijini fi nanțarea, printre altele, 
a proiectelor de decarbonizare, de 
diversifi care economică a regiunilor 
și de infrastructură socială, dar și a 
proiectelor de infrastructură ener-
getică și de transporturi, inclusiv de 
infrastructură de gaze și de termofi -
care.

Cum va funcționa facilitatea 
de împrumut pentru sectorul 
public acordată de Grupul 
BEI? Cine vor fi  benefi ciarii?
Facilitatea de împrumut va viza 

în mod specifi c regiunile care vor fi  
cele mai afectate de tranziție. Acope-
rirea geografi că exactă va fi  aceeași 
ca în cazul schemei specifi ce pentru 
o tranziție justă din cadrul InvestEU 
(pilonul 2 al JTM), și anume proiec-
tele derulate în regiunile cu planuri 
pentru o tranziție justă aprobate și, 
de asemenea, proiectele care aduc 
benefi cii directe acestor regiuni.

Investițiile care vor benefi cia de 
sprijin vor fi  dintre cele mai diverse, 
de la proiecte legate de infrastruc-
tura energetică și de transporturi 
la rețelele de termofi care, măsurile 
de efi ciență energetică, inclusiv de 
renovare a clădirilor, precum și in-
frastructura socială și vor putea in-
clude și alte sectoare.

Sprijinul acordat în cadrul faci-
lității de împrumut pentru sectorul 
public vizează proiecte care nu ge-
nerează venituri și care, altfel, nu ar 
benefi cia de fi nanțare. Prin urmare, 
această facilitate va fi  complemen-
tară pr oduselor oferite de schema 
specifi că pentru o tranziție justă din 
cadrul InvestEU.

Comisia va prezenta o propunere 
legislativă de instituire a acestei noi 
facilități de împrumut pentru secto-
rul public în luna martie 2020. 

Politici energeticePolitici energetice



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 207, februarie 2020 13

As the UN climate climate sum-
mit (COP 25) enters its fi nal scheduled 
day on 13 December, global energy mar-
kets have taken centre stage in Madrid. 
One of the key goals is to reach interna-
tional agreement around article six of the 
2015 Paris accord – putting a price on 
carbon and restructuring the way carbon 
is traded. But away from the negotiating 
tables, there has been no shortage of 
prominent voices sharing their vision for 
the future of global energy.

On 10 December, former US 
vice-president Al Gore delivered an 
80-minute speech, lamenting the 
failure of the international commu-
nity to curb greenhouse-gas emis-
sions despite scientifi c consensus 
on the impacts of climate change. 
Gore, who won the Nobel Peace 
Prize in 2007, was positive, how-
ever, about the speed at which 
nations are investing in renewa-
ble energy at the expense of fossil 
fuels.

“If you are tempted to believe 
that we simply don’t have the will 
to survive that we simply don’t 
care what happens to our children 
and future generations, that we 
simply don’t have the will to act 
– remember that the will to survive 
and the will to act are themselves 
renewable resources”, Gore told del-
egates in Madrid.

A subprime carbon bubble?
Speaking about investment mar-

kets, Gore spoke of a “subprime car-
bon bubble”, comparing the current 
fossil-fuel industry to the subprime 
mortgage market in the US – the col-
lapse of which contributed to the global 
fi nancial crisis of 2007–08. Gore says 
that fossil-fuel companies have seen 
a decline in fi nancial returns greater 
than 10% over the past three years, a 
trend he believes will continue as na-
tions divest in coal at increasing rates.

“Reality is beginning to set in”, 
he said. “In fact BP just acknowl-
edged that some of its reserves will 
never see the light of day. That’s the 
beginning of the reckoning.”

On the fl ip side, Gore pointed to 

the faster-than-expected growth of 
renewables within the global ener-
gy mix, especially wind energy and 
solar. “Yesterday [9 December] the 
continent of Europe got 30% of all of 
its electricity from wind…because the 
cost has been coming down so rapid-
ly and this cost decline is continuing”.

Seeking a just transition
While most at COP 25 agree that 

renewables will continue to grow its 
market share, there is an active de-
bate about how to ensure that the 
energy transition does not leave 
some communities behind. In Eu-
rope, the new Green Deal set out by 

the European Commission in Brussels 
on 11 December includes a €100bn 
“just-transition” fund to support com-
munities currently reliant on carbon 
sectors, including coal, oil and gas. 
Poland in particular stands to benefi t 
from the fund as it accounts for more 
than 50% of EU coalminers.

At the Madrid summit, the UN 
also chaired a session yesterday to 
consider how the global energy tran-
sition can be accelerated, in line with 
its sustainable development goals 
and the Paris agreement. Francesco 
La Camera, the general-secretary of 
the International Renewable Energy 
Agency (IRENA), said renewable energy 
had created 700 000 jobs in 2018 – a fi g-
ure that exceeded the number of jobs lost 
in the fossil fuel industry.

La Camera said that renewa-
bles combined with energy effi cien-
cy measures can achieve 90% of 
the required emissions reductions 

to meet the Paris target of carbon 
neutrality by 2050. In September, 
IRENA launched the Climate Invest-
ment Platform to direct the fl ow of 
capital towards renewables pro-
jects, especially in the developing 
world. “Enhanced ambition needs 
to meet with increasing investment. 
We are now at the level of $35bn 
per year in renewable investments. 
We need to double this amount of 
investment,” he said.

The nuclear question
In the same session, Rafael Mari-

ano Grossi, the new director-general 
of the International Atomic Energy 

Agency (IAEA), made the case 
for nuclear energy. “We are part 
of the solution, we are not the 
solution. We are working with 
others and we are note a re-
placement for other sources of 
energy,” he said.

Argentina’s ambassador 
to Austria, Grossi became the 
fi rst Latin American to head 
the IAEA when he assumed of-
fi ce on 3 December. He pointed 
out that despite some percep-
tions, nuclear power has in fact 

increased in the world energy mix 
during the past fi ve years, with 37 
new nuclear power plants coming 
online and nearly 50 in construction.

“We deploy a solid steady base-
line energy with no greenhouse gas 
emissions that is there all the time, 
come rain come shine,” said the ca-
reer diplomat. “It is actually very 
diffi cult to imagine how countries, 
especially countries using nuclear 
energy at the moment, could ever 
meet their climate commitments in 
terms of the agreement reached in 
Paris without nuclear energy.” 

Grossi also emphasised how 
the IAEA is contributing to climate 
change mitigation through its sci-
entifi c research programme. That 
included developing heat-resistant 
crops, and using nuclear and isotop-
ic techniques to better understand 
the impacts of ocean acidifi cation on 
marine ecosystems. 

*) Preluare din www.physicsworld.com
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Rapid global growth of clean 
technologies will see fossil fuel de-
mand peak in the 2020s, putting 
trillions at risk for unsavvy inves-
tors oblivious to the speed of the 
unfolding energy transition, fi nds a 
new Carbon Tracker report, funded 
by One Earth.

Demand for coal, gas and oil is 
stalling because the cost of renew-
ables and battery storage is falling 
fast, emerging economies are pursu-
ing clean energy, and governmental 
policy is being driven 
by the need to slash 
emissions, control cli-
mate change and re-
duce air pollution.

Kingsmill Bond, 
Carbon Tracker New 
Energy Strategist and 
report author of the 
report, said:

“The 2020s will be 
the decade of fossil fuel 
demand peaks, as one 
bastion after another 
is stormed and over-
whelmed by the rising 
renewable tide. This will inevitably 
lead to trillions of dollars of stranded 
assets across the corporate sector 
and hit petro-states that fail to rein-
vent themselves.”

 2020 Vision: Why You Should 
See Peak Fossil Fuels Coming shows 
that solar and wind will displace all 
growth in fossil fuels as they contin-
ue to expand against a backdrop of 
falling energy demand. With global 
energy demand expected to grow at 
1-1.5% and solar and wind at 15-
20% a year, fossil fuel demand will 
peak between 2020 and 2027, most 
likely 2023.

The impacts of the energy tran-
sition will be colossal:

 ● The fossil fuel sector has in-
vested an estimated $25 trillion in 
infrastructure and there will be sys-
temic risk to fi nancial markets as 
they seek to digest vast amounts of 
stranded assets. 

 ● The transition will directly affect 
companies that compose up to a quar-
ter of equity indexes and debt mar-
kets, hitting banking, capital goods, 
transport and automotive sectors.

 ● Fossil fuel exporting countries 
will suffer. Russia is one of 12 coun-
tries where fossil fuel rents account 
for 10% or more of GDP.

Kingsmill Bond said:
“Fossil fuel demand has been 

growing for 200 years, but is about 
to enter structural decline. Entire 

sectors will struggle to make this 
transition. They can expect price 
declines, greater competition, re-
structuring, stranded assets and 
market derating.”

Incumbent industries have typ-
ically seen demand peak when the 
challenger was still very small, at 
around 2%-3% of total sales. For 
example, demand for thermal elec-
tricity in Europe peaked in 2007 
when renewables made up just 3% 
of total supply. As demand fell fol-
lowing the fi nancial crisis and re-
newables grew their market share 
the industry was forced to write 
down $150 billion of assets.

Much of the fossil fuel industry 
appears blind to this risk. BP, OPEC, 
and the IEA do not expect peak fos-
sil fuel demand for another genera-
tion or more.  Yet some forecasters 
such as DNV GL forecast peak fossil 
fuel demand in the 2020s.

The report fi nds that the tip-
ping point for fossil fuel demand will 
come when the challenging tech-
nologies of solar and wind make up 
around 6% of total energy supply 
and 14% of global electricity supply 
– far below levels of penetration in 
many countries in Europe.

It identifi es three factors driving 
the energy transition.

1. Costs of solar PV, wind and 
battery storage are falling fast and 
they are now able to compete with 
fossil fuels without subsidies. Costs 
have fallen at around 20% for 
each doubling in capacity and this 
is expected to continue. By 2020 
renewables will be cheaper than 
fossil fuels in every major region of 
the world, according to the Inter-
national Renewable Energy Agency. 

2. Emerging markets are driv-
ing growth in energy demand and 
choosing renewables over fossil fu-
els. They have less fossil fuel leg-
acy infrastructure, rising energy 
dependency, more pollution and 
are keen to seize the opportunities 
renewables have to offer. 

China and India are already 
choosing solar and wind over fos-
sil fuels. China overtook the Unit-
ed States as the largest deployer of 
solar and wind capacity in 2012 and 
electric cars in 2016. The IEA predicts 
that 27% of energy-demand growth 
in the next 25 years will come from 
India and 19% from China.

3. Governmental policy is sup-
porting these trends. “The need to 
limit carbon emissions, the desire 
to breathe clean air and the drive 
for energy independence all mean 
that global regulatory pressure on 
the fossil fuel industry will only in-
crease,” said Kingsmill Bond. 

The report identifi es four phases 
in the energy transition from fossil 
fuels to renewables: innovation; 
peaking; rapid change; and end-
game. It shows that each energy 
demand sector in every country is 
moving through these stages, led by 

FOSSIL FUELS WILL PEAK IN THE 2020s 
AS RENEWABLES SUPPLY ALL GROWTH 
IN ENERGY DEMAND*

*) Preluare din www.oneearth.org
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the electricity sector. Diffi cult issues 
around winter heat, airplane fuel 
and renewable intermittency will 
not delay peak fossil fuel demand 
and are likely to be addressed in the 
endgame phase when demand is al-
ready falling.

Carbon Tracker warns that the 
fi rst impacts of the energy transition 
are already being felt, and not just in 
the European electricity market, with 
incumbents hit as demand peaks:

 ● Coal-fi red and gas-fi red power 
plants in Europe and parts of the US 
are already being closed down be-
cause they are uneconomic; in the 

last 12 months, China has halted 
construction of 100GW of coal power.

 ● Peabody Energy, the world’s 
largest private sector coal producer, 
went bankrupt in 2016, two years 
after global coal demand peaked. 
The industry built capacity for de-
mand from India and other emerg-
ing markets that never materialised.

 ● In 2017 electric vehicles were 
3 million out of 800 million cars glob-
ally, but 22% of growth in car sales, 
and are set to provide all growth in 
car sales in the early 2020s. This 
has spurred most leading car com-
panies to refocus their strategy on 

electric vehicles and by 2018 they 
had committed $90 billion.

Kingsmill Bond said: 
“Investors anticipate, so they 

will typically react even before 
companies see peak demand. This 
is what happened recently in the 
coal and European electricity sec-
tor transitions. We believe that in-
vestors will start to react faster as 
the energy transition works its way 
through the world’s capital markets. 
As each sector is impacted, it be-
comes easier for the market to an-
ticipate something similar happen-
ing to the next sector.” 

FRANKFURT, Jan 10 (Reuters) - 
Soaring demand for SUVs drove re-
cord sales for premium carmakers 
including BMW and Mercedes last 
year, leaving the industry on colli-
sion course with government efforts 
to tackle global warming despite big 
investments in electric vehicles.

BMW said on Friday deliver-
ies by its main luxury brand rose 
2% to a record 2,168,516 vehi-
cles last year, thanks to a 21% 
jump in sales of its “X” brand-
ed sport-utility vehicles (SUV) 
which now make up 44% of the 
BMW brand’s global sales.

At Mercedes-Benz, the 
world’s best selling premium car 
brand, every third luxury car 
sold last year was an SUV.

Automakers across the world 
are investing billions in electric 
vehicles to try to meet tougher 
emissions regulations. But the jury 
is out on how many drivers will buy 
them.

“Consumer preferences for 
SUVs could offset the benefi ts from 
electric cars,” the International En-
ergy Agency (IEA) warned in its No-

vember World Energy Outlook 2019 
report.

The IEA said a doubling in mar-
ket share had seen emissions from 
SUVs grow by nearly 0.55 gigatons 
of carbon dioxide (CO2) during the 
last decade to roughly 0.7 gigatons.

As a result, SUVs were the sec-
ond-largest contributor to the in-
crease in global CO2 emissions since 
2010 after the power sector - ahead 
of heavy industry including iron and 
steel, cement, aluminium, as well 
as trucks and aviation, it said.

There are now more than 200 
million SUVs around the world, up 
from about 35 million in 2010, ac-
counting for 60% of the increase in 
the global car fl eet since 2010, IEA 
data shows.

“If the popularity of SUVs con-
tinues to rise in line with recent 
trends, this could add another 2 
million barrels per day to our pro-
jection for 2040 oil demand,” it 
said.

The German carmakers say 
their vehicles are among 
the most fuel effi cient 
available, thanks to hy-
brid and other technol-
ogies, adding customers 
could also choose to buy 
smaller, more frugal cars 
instead of SUVs.

Both BMW and 
Mercedes-owner Daimler 
say they aim to achieve 
new sales records this 
year, and are prepar-
ing to launch fully elec-
tric SUVs - the BMW iX3 
and Mercedes-Benz EQC 

- which they say shows a commit-
ment to a cleaner future.

EFFICIENCY GAINS
While acknowledging the grow-

ing popularity of SUVs, Germany’s 
powerful VDA auto industry asso-

SOARING SUV SALES KEEP CARMAKERS 
ON COLLISION COURSE WITH CLIMATE POLICY*

*) By Edward Taylor, www.reuters.com

● BMW’s “X” branded SUVs account for 44% of brand’s sales
● Every third luxury Mercedes-Benz sold last year was SUV
● SUVs No.2 contributor to emissions growth since 2010-IEA 
(Adds analyst estimates on CO2 pollution levels)

Mercedes Maybach GLS 500 
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ciation said much of the demand 
was for more effi cient models.

“Only just under 5% of SUVs 
are large luxury class vehicles. The 
market success of the SUV segment 
is mainly due to the model offen-
sive in compact and medium-sized 
SUVs, with correspondingly low-
er fuel consumption,” VDA said on 
Thursday.

The newly registered SUVs of 
German group brands had reduced 
their CO2 emissions by 35% since 
2008, it added.

European Union lawmakers 
agreed in December 2018 that au-
tomakers had to cut CO 2 emissions 
from cars by 37.5% by 2030 from 
2021 levels, in addition to a 40% 
cut between 2007 and 2021, or face 
fi nes.

Evercore ISI analysts say the 
average German auto fl eet emission 
is still too high at around 124 grams 

per kilometre in Europe, compared 
with the average limit of 95 grams 
per kilometre for 2020.

“The current CO2 performance 
is simply not good enough and we 
continue to fl ag that carmakers run 
the risk of facing considerable fi nes 
if more is not done,” they said in a 
note.

Electric and hybrid vehicles 
made up only 3.9% of new Euro-
pean sales in the third quarter of 
2019.

BMW plans to launch 25 hybrid 
and electric cars by 2023, with more 
than 12 models being fully electric 
versions.

By 2025, half of all its cars are 
expected to be hybrid or electric ve-
hicles, it said.

Mercedes expects half of its 
sales to be hybrid or electric by 
2030, with Europe reaching the 
50% mark in 2025.

Peter Fuss, a partner at EY, said 
German carmakers pushed sales of 
higher-margin SUVs last year ahead 
of the introduction of the more strin-
gent European clean air rules in 2020.

In the fourth quarter of 2019 
there was an unusually large rise in 
commercial registrations in Germa-
ny, Italy and Britain compared with 
fi gures for private consumers, in a 
sign carmakers were pushing more 
polluting models into the market.

“We will not see the same 
growth rates in this segment as we 
did last year,” Fuss said.

Electric car registrations are ex-
pected to take off in mid 2020, he 
added.

But that will depend on drivers 
being prepared to buy them, and 
perhaps also on how cheaply manu-
facturers are prepared to sell them. 
(Reporting by Edward Taylor; Edit-
ing by Mark Potter) 
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Nearly 100 years ago, the World 
Energy Council was founded to im-
agine, inspire and implement a 
global energy agenda. The ambition 
was to enable fl ows of modern en-
ergy for all. Experts began this mis-
sion by fi rst attempting to map the 
world’s energy resources, and by 
the 1930s, leadership attention had 
shifted to the promise of new tech-
nological innovations in 
the form of nuclear pow-
er. Our network of energy 
communities was expand-
ing rapidly.

Today, our truly world-
wide World Energy (WE) 
community promotes a 
different, yet still com-
mon, global energy agen-
da. Our shared agenda 
refl ects even higher lev-
els of human ambition 
and recognises the need 
for an urgent change in 
direction. Simply put, we 
recognise that managing 
a globally successful en-
ergy transition is arguably the most 
pressing challenge facing all of hu-
manity. Furthermore, we as a glob-
al society are in transition to better 
lives and a healthier planet – and 
the why, who, how, and what in-
volved is shifting fast.

Modern energy – in the form of 
clean power, clean heat and clean 
fuels – is the key to modern life for 
everyone, anytime and anywhere. 
Without secure access to clean, 
reliable and affordable energy, we 
cannot enable the water-, food- 
and other forms of human security 

needed for billions of lives and more 
and new livelihoods.

Energy systems and uses are 
less visible yet more pervasive than 
ever before. Energy is embedded in 
everyday processes, goods and ser-
vices, and is the foundation of both 
the physical and digital economy.

Demand for energy is shifting. 
Cities are growing faster, and this 

pattern of human development re-
quires increasing amounts of en-
ergy per person. The use of digital 
technologies, from mobile phones 
to smart systems, requires a source 
of physical power.

Imagining a better energy fu-
ture is exciting! Translating new 
energy visions into reality requires 
hard work. It involves engaging a 
lot of different people from across 
the entire energy value chain and 
adjacent sectors. It takes a sus-
tained effort that draws in creativ-
ity, collaboration and courage.

Managing a successful ener-
gy transition is not a single-issue 
mission. It’s not all or only about 
climate mitigation. It’s a balanc-
ing act that deals effectively with 
the connected challenges of ener-
gy security, energy equity and af-
fordability, and the broader agen-
da of environmental sustainability.  
Transforming the Energy Policy 

Trilemma, as we call it, 
recognises that whilst 
there is no ‘one-size-
fi ts-all’ pathway, there 
is also the opportuni-
ty to avoid ‘reinventing 
the wheel’. Communi-
ties, cities, companies 
and countries can learn 
to manage the energy 
transition by working 
together.

So, where does the 
WE community stand to-
day, as we begin a new 
decade?

Today’s energy 
agenda is complex and 

technical, making engagement and 
understanding increasingly chal-
lenging. Our WE community re-
mains concerned about the level of 
fragmentation and the challenges 
for forging a common vocabulary – 
one that is effective in engaging new 
and diverse energy system shapers.

As our WE community works 
to deliver a global energy vision 
and orderly transition, let’s look 
beyond the hype of new technolo-
gies and, just as we did nearly 100 
years ago, focus on humanizing 
our energy future. 

Din activitatea CMEDin activitatea CME

100 YEARS IN THE GLOBAL ENERGY AGENDA 
- DR. ANGELA WILKINSON, SECRETARY GENERAL 
AND CEO OF THE WORLD ENERGY COUNCIL’S 
NEW YEAR MESSAGE
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With the conclusion of my 10 
years as CEO of the World Energy 
Council I have received many en-
couragements to share a perspec-
tive on what a very special decade 
at the helm of this wonderful or-
ganisation has taught me. These 
have been incredibly enriching, in-
sightful, and gratifying years. I am 
richer in understanding 
energy and sustainabil-
ity challenges and solu-
tions, in learning about 
managing a stellar 
team in a multi-cultural 
environment, and from 
meeting with many 
very special and com-
mitted people around 
the world.

Perhaps most im-
portantly, the role 
leaves me with a strong 
sense of urgency. We 
need dramatically more ambition 
and acceleration in the energy tran-
sition space and moving forward I 
will invest my full professional ener-
gy to this ambition.

Thank you for all your support 
to the Council over the past decade 
and also to these who have provid-
ed smart comments and additional 
thoughts to an earlier version of this 
perspective.

Looking back at the Council’s 
founding history

100 years ago, at the time of 
the foundation of the World En-
ergy Council, in a context of fragile 
post-WWI peace in 1918, the ma-
jor concern was to get the econ-
omy back on track and prevent the 
next war. Peace was followed by 
calls for a new international or-
der in which global organisations 
would steer and regulate potentially 
sensitive areas of international life 
and trade.

Back then, „new international-
ists“ offered the diagnosis that eco-
nomic globalisation in the nine-
teenth century had outpaced na-
tional politics. Political institutions 
now needed to catch up and create 

new bodies that could see and act 
above those of nation states.

Energy was among the most 
explosive subjects in interna-
tional relations, and the fi rst World 
Power Conference in 1924, debat-
ing current and emerging energy 
issues, was a major experiment 
and manifestation of the search for 

a new interna-
tional order af-
ter the upheav-
al of the First 
World War. The 
Prince of Wales 
expressed this 
in his open-
ing speech and 
commended the 
Conference as a 
signifi cant step 
towards remov-
ing „one of the 
greatest obsta-

cles to progress“ arising from the 
disparity in the utilisation of knowl-
edge.

Emerging technology in a dif-
ferent area, the development of 
short-wave radio, would bring 
about „the unity of world thought 
and opinion“. Lord Reith, managing 
director of the recently formed Brit-
ish Broadcasting Corporation ex-
pressed this at one of the WPC pan-
els, pointing out that „the wireless 
‘ignores the natural barriers which 
estrange mankind.“

The World Power Conference 
was after the same goal as the ra-
dio: both were seeking to create a 
„unity of world thought“ through 
a meeting of minds on all matters 
relating to energy and its applica-
tion. Many hoped WPC would be a 
technological „League of Nations“, 
a term used by many including, at 
the opening of the WPC conference 
in Berlin in 1930, the German Presi-
dent, Paul von Hindenburg.

The main inspiration behind the 
World Power Conference was Dan-
iel Nicol Dunlop whose principle 
objective was to create an interna-
tional organisation that could stand 

above politics. Born in 1868 in Kil-
marnock, Scotland, Dunlop was a 
visionary central in the formation of 
the British electrical industry.

Dunlop had originally wanted to 
fund a World Economic Conference. 
However, he reasoned against it and 
confessed to a friend: ‘I could see 
clearly that it was impossible to 
bring together politicians, and 
as all the important econom-
ic decisions are in the hands of 
politicians, it was hopeless to 
fund an international econom-
ic body as a fi rst step. But it was 
possible to bring together human 
beings in the fi eld of technical ques-
tions, and so I started there.

This was the context 100 years 
ago.

Energy in transition, before and 
now

Almost 100 years after the cre-
ation of the World Energy Council, 
in September 2018, UN Secretary 
General António Guterres has re-
ferred to climate change as the de-
fi ning issue of our time and made it 
clear that we are at a defi ning mo-
ment. A year later, while the young 
activist Greta Thunberg stands as 
symbol for a wave of young global 
climate movements, the conference 
of parties COP25 in Madrid is inca-
pable to marking any progress.

The societal tension on climate 
and energy issues is at a tipping 
point in many countries around the 
world. The way we produce and use 
energy is a large part of the cause 
of today’s climate problem and must 
be the source for tomorrow’s solu-
tion to this extraordinary challenge. 
Energy represents 80% of carbon 
emissions, the power sector about 
half of this and coal alone 30% of to-
tal emissions. In our quest for solu-
tions it is important to understand 
relevant past developments and un-
derlying drivers, as well as current 
issues, innovation and policy trends 
and draw relevant lessens.

Let’s consider what have been 
the most defi ning events shap-
ing energy over the past century, 
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A DECADE AT THE HELM OF THE WORLD ENERGY 
COUNCIL (WEC)
Christoph W. Frei, Partner at Emerald Technology Ventures - Global Energy Transformation 
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look at critical drivers and try and 
understand where we stand with 
these drivers today.

Over a period of the last 100 
years, the most signifi cant achieve-
ment in the energy space was clear-
ly the establishing of previously 
non-existent energy supply chains, 
infrastructure and systems to the 
benefi t of 6 billion people, locking 
in about half of the worlds invest-
ed capital and enabling economic 
development. The most impor-
tant underlying inventions go fur-
ther back and include James Watt’s 
steam engine (1776) and Thomas 
Edison’s light bulb (1879).

Arguably, over a period of the 
last 50 years the most signifi cant 
event was the 1973/79 oil shock 
and the formation of OPEC, ending 
non-cartelised low-cost oil and 
giving birth to the fi rst international 
push for energy effi ciency, unleash-
ing research on renewables and bat-
tery technology including this year’s 
chemistry Nobel 
Prize awarded 
work by Stanley 
Wh i t t i ngham, 
contributing to 
developing lith-
ium-ion batter-
ies.

If we con-
sider the period 
of the last 20 
years the most 
cited event has 
been the shale 
revolution, lead-
ing to US en-
ergy independ-
ence, under-
mining the car-
tel and, ending 
fears of peak 
supply.

We note that 
so far this seems 
largely a histo-
ry of oil & coal (with some thinner 
chapters on hydro and nuclear). 
This is about to change.

Over the last 10 years the 
most signifi cant event was certainly 
the Fukushima disaster, leading to 
policy reactions that enabled the 
exponential solar photovoltaic ex-
plosion and demonstrating the real 
possibility of a greening of sup-
ply with new renewables.

Over the last 5 years, driven 
by COP21 in Paris in 2015, we could 
observe a mindset shift accept-
ing the plausibility if not necessity 
of peak oil demand. Increasing 
climate pressure, the peaking of 
per-capita primary energy demand 
within reach and an accelerating 
electrifi cation of fi nal demand have 
made this issue an accepted topic in 
board rooms and ministries of most 
relevant resource players.

These past developments have 
largely been driven by a mixture 
of ground-breaking innovation, ge-
ostrategic competition, and soci-
etal response to disruptive events, 
where determined entrepreneurship 
and unleashed capital markets se-
cured maximum value from pre-
cious primary resources.

Where are we today with these 
drivers?

Climate change is humanity’s 
number one challenge and cause for 
a growing number of catastrophic 

and disruptive weather events. This 
makes decarbonisation the central 
force among a wider set of drivers 
behind a deep energy transition. Dis-
ruptive climate events ranging from 
hurricanes over draughts, aggravat-
ed El Nino to extreme fi res start trig-
gering social response pressure and 
action in affected territories.

The pressure to innovate is 
increasing and the focus is shift-

ing away from owning resources to 
capturing value closer to custom-
ers through platforms and demand 
side aggregators, where margins 
increase thanks to the enhanced 
availability of data and information, 
which enable new service opportu-
nities. Meanwhile, the cost decrease 
on the renewables side continues 
and solar PV front-running projects 
are contracted below 1.5 c/kWh, 
equipped with storage for 24/7 en-
ergy delivery below 8 c/kWh.

China and India are moving to 
aggressive e-mobility schemes 
(depending on a 90% Chinese con-
trolled battery supply chain). And, 
on the digital frontier start-ups de-
velop business models driving value 
from decentralised assets with 
system benefi ts, using uberisation 
concepts, big data, internet of things 
and artifi cial intelligence, and we 
have also seen the fi rst listing of an 
energy focused blockchain, support-
ed by major energy players.

Further, electrifi cation of de-
mand is probably the widest re-
ferred-to trend. Today, electricity 
represents about 20% of fi nal de-
mand. At a time when for the fi rst 
time we have less than one billion 
people without access to energy 
thanks to new and rapidly spreading 
decentral electrifi cation solutions, 
the electrifi cation of demand is ac-
celerating through e-mobility, heat-
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Fig.1 – Energy transformation & decarbonisation map. Areas that need to be promoted 
and accelerated to achieve required carbon emission targets as well as main risks.
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pumps, and electrifi cation of indus-
trial processes. Doubling electricity 
in 20 years at a time where energy 
demand is still growing is expect-
ed to bring the electricity share to 
about 30% of fi nal demand.

But electrifi cation has limita-
tions, particularly in hard-to-abate 
sectors such as long-distance and 
off-road logistics (shipping, airlines, 
trucks), high-density urban centres 
with cold winters or hot summers 
or, energy intensive materials (ce-
ment, aluminium, steel, chemicals). 
With an increase from 20% to 30% 
electrifi ed fi nal demand by 2040 we 
still depend on 70% energy supply 
from molecules. Hence, molecules 
need radical greening as per Ja-
pan’s call at this years’ G20, if we 
are serious about 
climate change 
mitigation.

One diffi -
cult challenge is 
the 2’000 GW of 
installed coal 
power capaci-
ty that represent 
roughly a third of 
global CO2 emis-
sions. 90% of 
these plants are in 
Asia and their av-
erage age is about 
10 years, which 
means they may 
well be operated 
for another 40-50 
years. Retrofi tting 
these to natural gas (or wood) will 
be possible in some cases where rel-
evant resources are available, which 
is not the case e.g. in India. Carbon 
capture utilisation or sequestration 
retrofi tting is a hard path as it re-
quires a signifi cant capital injection 
and a multi-month retrofi t with un-
productive down-time for the plant.

A Japanese pilot to retrofi t a 
coal plant to ammonia explores an 
alternative pathway of a stepwise 
greening with minimal disruption 
and capital requirement by build-
ing on existing supply chains and 
infrastructure. Ammonia is the big-
gest traded chemical and could be 
sourced, initially from traditional 
„grey“ (fossil based) production, 
with the objective to substitute 
these by increasing shares of „blue“ 
(with carbon capture and seques-

tration) and green (e.g. from green 
power-to-X) ammonia input. Coun-
tries with existing ammonia produc-
tion infrastructure and CCS or re-
newable power-to-X potential would 
be best placed to stepwise green 
their existing ammonia production. 
The key difference of such a „green 
molecules vision“ compared to the 
boom-and-bust hydrogen econo-
my hype in the early 2000s is that 
this time it is all about unlocking 
pathways that re-purpose and 
re-use existing rather than build 
new infrastructure.

Tense geopolitics defi ne a 
tougher environment for multilat-
eral progress on trade or climate 
agendas. International climate 
change mitigation efforts have 

slowed since Paris COP21 in 2015 
while mounting trade barriers slow 
down green technology deployment 
with WTO paralysed by the US veto 
on the election of judges for dispute 
resolution. The Council’s Hard Rock 
scenario that describes a world of 
fragmented leadership was seen as 
least plausible in 2016 and is now 
seen as most refl ective of current 
realities. This dramatic erosion of 
trust in multilateral progress hap-
pened over a period of only three 
years.

In summary, the main drivers 
today are in the areas of decarbon-
isation, digitisation, decentrali-
sation, electrifi cation, greening 
of molecules. For the transition 
to be cost effective it needs to be 
realised through re-purposing and 
re-using of existing rather than 

building of new infrastructure. The 
key question is how we can accel-
erate progress in a context where 
multilateral processes are para-
lysed.

Lots of similarities – important 
differences

What did we say was the context 
100 years ago? A context defi ned by 
a major unifying challenge; by a call 
for a new international order; with 
energy as a hot topic; with technol-
ogy and communications revolution 
as an enabler; and with the creation 
of a technical league to advance 
practical solutions.

In many ways, this sounds very 
familiar, looking at today’s context 
– yet there are very important dif-
ferences:

As we did 100 years 
ago, we debate again the 
need of a new interna-
tional order. The diagno-
sis is again that economic 
(capitalist) globalisation 
has outpaced national 
politics, no longer „rises 
all boats with the tide“, 
suffers from multination-
als tax evasion, border-
less platform monopolies 
or, WTO compliant carbon 
leakage. For many of these 
issues, eyes move to Asia 
and to the question wheth-
er China will step up as a 
good and caring global cit-
izen.

In 1918 the uniting 
purpose was to get the economy 
back on track and prevent the next 
war, and the response was an in-
clusive League of Nations. Today, 
humanity’s greatest challenge is cli-
mate change at a moment when ex-
isting multilateral organisations fall 
short of expectations or are para-
lysed, when fragmented leadership 
is the biggest threat to progress. 
As a result, there is increasing ac-
ceptance and support for exclusive 
coalitions of the willing of state and 
non-state actors as critical part of 
the solution. Regional alliances are 
formed or are revived to defend ge-
ostrategic interests.

We have moved beyond short-
wave radio, but new frontiers of 
communication are again seen 
as a game-changing opportuni-
ty. This time it is not to overcome 
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natural barriers which estrange 
mankind but to overcome technical 
boundaries which separate things: 
The ‘internet of things’ in energy will 
connect a rapidly growing number 
of devices – fridges, car batteries, 
heat pumps, cooling centres – and 
thereby enable system fl exibility al-
lowing for increasing shares 
of intermittent renewables.

100 years ago, the re-
sponse was to create an in-
clusive technical league of 
nations. Today, the key to 
unlock innovation accelera-
tion is through building and 
strengthening innovation 
ecosystems and platform 
economics, coalitions of 
the willing and region-
al partnerships, with the 
objective to nurturing tal-
ent, delivering relevant 
capital vehicles, and agile 
regulatory frameworks.

The change we need
Learning from the before and 

now we can summarise the follow-
ing guiding principles to help guide 
the way forward and successfully 
manage the energy transformation 
and decarbonisation:

1. Rather than believing in 
an all-electric vision, an honest at-
tempt to fi ght climate change must 
include both green electrons and 
green molecules. Digitisation and 
decentralisation are the other im-
portant driving forces that in many 
ways support the overall transition.

2. Rather than building new 
infrastructure in many places the 
solution must be about greening 
and re-using existing supply 
chains and infrastructure and 
thereby unlocking low-cost transi-
tion pathways.

3. Rather than trusting in mar-
kets alone the solution must be 
to advance these issues through 
well-defi ned objectives and sup-
porting frameworks such as net 
zero carbon. Effective national and 
international deployment of best 
green goods and services are crit-

ical and will be hampered by trade 
wars.

4.The current geopolitical con-
text doesn’t support momentum 
from multilateral organisations and 
there is no alternative to these or-
ganisations in delivering a global 
carbon price or prevent trade bar-

riers on green goods and services. 
However, to accelerate we need 
effective coalitions of the will-
ing and regional alliances consist-
ing of state and non-state actors, 
which deliver innovation ecosys-
tems and ambitious transformative 
break through projects.

5. All this does is not feasible 
with dramatic societal change. 
We must embrace the change to-
wards a more local, considerate, 
re-using, recycling, circular econo-
my.

With these principles in mind, 
we need a number of critical mile-
stones to enable carbon emission 
reduction objectives:

● In the next 5 years: achieving 
15% e-vehicle sales in major mar-
kets, supported by the necessary 
charging infrastructure develop-
ments, while at the same time dras-
tically reducing SUV sales (which 
today represent about 40% of car 
sales).

● In the next 10 years: reduc-
ing CO 2 emissions by one third, and 
then half it every further decade. 

To enable such reduction, we criti-
cally need greater system fl exibility 
through digitisation, sector coupling 
and power-2-X in order to facilitate 
the integration of new renewables 
at a scale beyond hydro or nuclear, 
possibly exceeding 40% in the elec-
tricity mix. And we need a solution 

to drastically reduce 
emissions from the 
2000 GW of installed 
coal power capacity.

● In the next 
20 years: First, man-
aging peak demand 
without fi nancial col-
lapse and confl ict. 
Second, doubling of 
electricity supply. 
And, third, blending at 
least 5% of synthet-
ic green molecules 
into existing supply 
chains, by delivering 
on about 50 policy 
measures formulat-

ed in 2019 and expanding on early 
pilots by a multitude of companies. 
This will be critically important to 
solve the hard-to-abate sectors.

● By mid-century: Delivering on 
ambitious yet essential visions such 
as Net Zero Carbon, Climate Neutral 
or Road to Zero (carbon emissions) 
as committed to by almost 70 coun-
tries at the recent UN Climate Ac-
tion Summit or, corporates including 
many of the members of REN100.

100 years ago, the time was 
marked by daunting challenges as 
well as promising new opportuni-
ties. The World Energy Council’s 
founder Daniel Dunlop stood up and 
imagined, inspired and instituted 
the necessary change.

100 years later we face argua-
bly humanity’s greatest ever chal-
lenge and we are also at the verge 
of breath-taking and potentially dis-
ruptive new opportunities. The task 
is daunting and complex. It is time 
now for us all to write history on 
the foundation of clear-sight, crea-
tivity and courage – and deliver the 
change we need. 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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On the 19th and 20th of Novem-
ber, the World Energy Council organ-
ised the Hydrogen Innovation Forum, 
kindly hosted by ENA in London and 
moderated by the Council’s CEO and 
Secretary General, Angela Wilkinson.

„MORE PROJECTS, MORE 
AMBITIOUS PROJECTS“
The Innovation Forum convened 

hydrogen experts from across the 
globe to identify viable business 
cases for clean hydrogen. In the 
course of the two-day workshop, 
clean hydrogen was repeatedly re-
ferred to as renewables’ fl exible 
friend. Indeed, clean 
hydrogen can contrib-
ute to integrate re-
newables, store ener-
gy over long periods of 
time as well as decar-
bonising sectors which 
electrifi cation may not 
be able to reach. While 
this confi rmed the 
fi ndings of the hydro-
gen-focused Insights 
Brief released in June 
by the Council, partici-
pants also moved past 
an either-or mentali-
ty between green and 
blue hydrogen. In the optic of the 
energy transition, they proposed a 
mix between the two, with the aim 
to push the infrastructure invest-
ment required for widespread de-
ployment of clean hydrogen. Tak-
ing advantage of the technological 
readiness for clean hydrogen pro-
duction, costs can be driven down 
by increasing the volume and auto-
mating the processes of production.

„HOW“ NOT „SHOULD“
In exploring viable business cas-

es for the deployment of clean hy-
drogen and hydrogen-based fuels, 
participant investigated along two 
axes: consumer engagement and 
structure of hydrogen production.

The diversity of experts in the 
room highlighted very different ap-
proaches to what a viable business 
case looks like. Some believed that 
consumer engagement is key, while 
others believe the consumer should 
remain undisturbed by the process, 

benefi ting from a seamless transi-
tion to clean hydrogen. Concerns 
for the market structure revolved 
around a centralised/decentralised 
production model.

Proponents of potential export 
opportunities suggested a prefer-
ence for centralised models, where-
as advocates for local development 
opportunities and strong carbon 
abatement emissions preferred a 
decentralised, local approach.

On the one hand, proposed cen-
tralised models relied to varying 
degrees on government support 
and industrial cooperation on an in-

ternational scale to develop supply 
chains where consumers are highly 
engaged or, on the contrary, a de-
ployment geared solely towards in-
dustrial use.

On the other hand, participants’ 
decentralised models led to scenar-
ios where hydrogen is deployed to 
decarbonise unique niche products 
where there is high consumer en-
gagement (decarbonised coffee 
production in Ethiopia, for exam-
ple). They also led to Hydrogen 
Hubs where hydrogen is thoroughly 
deployed albeit on a restricted, lo-
calised scale.

Interestingly, every case pre-
sented the diverging needs and 
approaches to hydrogen, covering 
geographical challenges induced by 
the access to renewables and read-
iness of transport to consumption 
locations. What’s more, a particu-
lar focus was given to the social 
dimension of hydrogen’s impact 

on jobs and industry, stressing its 
importance with every model pro-
posed. Throughout the event, ex-
perts exchanged experience and 
insights drawn from their respective 
endeavours. The true success of the 
Innovation Forum appeared when 
participants identifi ed a crucial gap 
in global hydrogen efforts: they 
need to see what other are doing.

FROM INSIGHTS TO IMPACT
As part of the World Energy 

Council’s exploration of credible 
decarbonisation solutions, this In-
novation Forum served to launch 

the Hydrogen Global Initia-
tive. This initiative steps into a 
space not yet fi lled for hydro-
gen in the energy sector: that 
of a platform facilitating ex-
changes and accelerating the 
deployment of clean hydrogen 
for decarbonisation of energy 
systems.

The primary goal of Hydro-
gen Global is to aggregate the 
scattered efforts of individual 
projects. By doing so, the Coun-
cil creates a global community 
of hydrogen actors and provides 
them with a platform to contin-
ue sharing their expertise. Hy-

drogen Global collects participation in 
the form of a charter to give weight 
to the collective commitment of its 
signatories. It boosts individual sig-
nals by clearly articulating the steps 
to take to make clean hydrogen suc-
cessful.

 Geared for impact, this initia-
tive avoids the pitfall of normative 
reporting by directly addressing the 
experts and helping them share 
the practicalities and challenges of 
working with clean hydrogen. While 
the World Energy Council provides 
this platform for acceleration, it is 
the members of Hydrogen Global 
who will own and drive this success 
through their participation.

This industry-leading initiative 
already counts two signatories, 
SWEN and SNAM, which have at-
tached their pre-existing invest-
ments to Hydrogen Global, collec-
tively announcing nearly 1 billion 
euros invested in hydrogen. 

Din activitatea CMEDin activitatea CME

HYDROGEN INNOVATION FORUM*

*) Preluare din www.worldenergy.org
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On the 23rd of January 2020, 
the World Energy Council launched 
the Innovation Insights Brief: „Five 
Steps to Energy Storage“. The brief 
contains exclusive insights covering 
17 countries and based on a series 
of 39 interviews with key leaders 
from across the energy sector and 
was developed in collaboration with 
our partner, the California Independ-
ent System Operator (CAISO). This 
Insights Brief is the latest in a 
series of deep dives into the 
technological innovations that 
have become a crucial part of 
the global energy transition.

The Insights Brief contains 
exclusive information on the 
state of play of energy stor-
age and showcases 10 case 
studies each focused on a dif-
ferent technology. These pro-
vide concrete examples of new 
developments in the energy 
storage space as well as useful 
and practical lessons learned.

Affordable storage sys-
tems are a critical missing 
link between intermittent re-
newable power and 24/7 re-
liability. Beyond solving this 
salient challenge, energy stor-
age is being increasingly con-
sidered to meet other needs 
such as relieving congestion 
or smoothing out the varia-
tions in power that occur in-
dependently of renewable-en-
ergy generation. „Energy 
storage is a gamechanger and 
this innovation brief highlights 
we need new and different 
storage pathways to enable 
better lives and a healthy planet. It 
is time to look beyond battery tech-
nology innovation and enable new 
policies on storage and its roles as 
an energy resource, an enabler of 
whole systems reliability and accel-
erator the global energy transition“, 
said Dr Angela Wilkinson, Secretary 
General of the Council.

In response, the World Energy 
Council developed a fi ve-step ap-
proach to enable energy storage 

and truly capture its potential as a 
fl exibility tool. Through these steps, 
the Insights Brief provides general-
ised guidelines for energy leaders 
to enable energy storage. Steve 
Berberich, Chief Executive Offi cer 
of CAISO said „The Energy Storage 
Brief is an enormously powerful out-
line of the value of storage and the 
regulatory and market opportuni-
ties that need to exist for it to tru-

ly fl ourish. All forms of storage will 
play a critical role in reliably operat-
ing a decarbonized grid.“

Whilst there is plenty of vision-
ary thinking, recent progress has 
focused on short-duration and bat-
tery-based energy storage for effi -
ciency gains and ancillary services. 
There is limited progress in devel-
oping daily, weekly and even sea-
sonal cost-effective solutions which 
are indispensable for a global reli-

ance on intermittent renewable en-
ergy sources.

Currently, energy storage is of-
ten understood as and reduced to 
lithium-ion batteries. However, to 
embrace the full potential of storage 
for the energy transition, the en-
tire array of available technologies 
must be recognised. Viable business 
models exist for storage, presenting 
credible alternatives to the short-

term storage solution of 
batteries. These busines 
models face the chal-
lenge of poor integration 
in policy frameworks, 
preventing them from 
accessing the market in 
a competitive manner.

The dual challenge 
of policy integration and 
technological diversifi -
cation shapes the future 
outlook of energy stor-
age. Poorly integrated 
landscapes are likely to 
be dominated by sec-
tor-specifi c investment 
and applications with lim-
ited adoption, whether 
the technology diversity 
fl ourishes or not. On the 
other hand, future out-
looks with signifi cant in-
tegration of storage into 
long-term energy policies 
will most likely see the 
development of fl exible 
integrated systems com-
plementing intermitent 
renewables with cost-ef-
fective technologies help-
ing to deal with seasonal 

variations. Battery storage also has a 
place in these integrated futures, with 
increased performance and prosumer 
acceptance.  

This brief marks the start of 
the World Energy Council’s deep 
dive into energy storage. Working 
with its global network, the Council 
will convene interactive workshops 
globally to further test and push for 
the adoption of the fi ve steps ap-
proach proposed in the brief.  

INNOVATION INSIGHT BRIEF – FIVE STEPS 
TO ENERGY STORAGE*
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CNR – CME, împreună cu ELEC-
TRICA S.A. și ANRE, au organizat, 
în ziua de 29 ianuarie 2020, confe-
rința „Noul model al Pieței de Ener-
gie Electrică, generată de Regula-
mentul (UE) 2019/943 și Directiva 
(UE) 2019/944“. Manifestarea a fost 
găzduită de ELECTRICA S.A., în sala 
Radu Zane.

Organizatorii și-au propus să 
dezbată principalele prevederi ale 
celor două materiale, să analizeze 
posibilitățile practice de implemen-
tare a acestora în legislația prima-
ră și secundară din România și să 
pună în evidență modul de depășire 
a unor difi cultăți la implementarea 
în sistemul de energie din România.

Lucrările conferinței au fost des-
chide de domnul Iulian Iancu, pre-
ședintele CNR – CME, care a sublini-
at importanța dezbaterii celor două 
documente și necesitatea imple-
mentării lor în legislația română în 
condițiile unor transformări profun-
de în sectorul energetic, impuse de 
recunoașterea faptului că soluțiile 
vechi nu mai funcționează. Accen-
tul a fost pus pe dezvoltarea piețe-
lor de energie, cu obiectivul central 
că acestea trebuie să se axeze pe 
utilizator, pentru creșterea bunăs-
tării acestuia, cu reducerea sărăciei 
energetice a celor 50 milioane de 
locuitori ai Europei. 

Obiectivele „green deal“ impun 
implementarea noilor strategii ale 
UE privind securitatea energetică, 
efi ciența în utilizarea energiei, sus-
tenabilitate. Se apreciază că 75% 
dintre emisii sunt datorate sisteme-
lor de energie. Renunțarea la utili-
zarea cărbunelui ca purtător primar 
de energie este una dintre cele mai 
importante soluții, dar trecerea la 
un alt purtător de energie impune 
o tranziție, însoțită atât de efecte cu 
caracter social, dar și de modifi ca-
rea prețului energiei electrice.

Doamna Corina Popescu, direc-
torul general al ELECTRICA SA, gaz-
da manifestării a remarcat faptul că 
sunt prezenți în sală reprezentanții 

tuturor organismelor de decizie în 
domeniu și consiederă că lucrările 
conferinței vor avea un ecou deose-
bit la nivelul decidenților.

În fapt, avem trei documente: 
Regulamentul (UE) 2019/943, Di-
rectiva (UE) 2019/944 și Planul Na-
țional Integrat în domeniul Energiei 
și Schimbărilor Climatice (PNIESC). 
A fost susținut faptul că nu este vor-
ba de un nou model de piață ener-
gie electrică, ci de dezvoltarea și 
rafi narea celui existent. Cele două 
reglementări reprezintă o continu-
are a Uniunii Europene începute în 
1996 (prima Directivă).

În intervențiile participanților la 
conferință s-a arătat faptul că fi na-
lizarea planului de acțiuni privind 
schimbările climatice la nivelul UE 
până la 20 februarie și necesitatea 
transpunerii Directivei 944 până la 1 
ianuarie 2021 va determina o inten-
să activitate, însoțită de numeroare 
întâlniri între specialiști pentru ana-
liza tuturor efectelor implementării 
și a mijloacelor concrete de atingere 
a obiectivelor asumate.

Pe baza recomandărilor din Di-
rectiva 944, va fi  defi nitivată Strate-
gia Energetică a României, dar tre-
buie elaborate și legislațiiile primare 
și secundare necesare. Noua Stra-
tegie Energetică va include ținta de 
35% a ponderii energiei din surse 
regenerabile și reducerea ponderii 
producției pe cărbune prin creșterea 
cantității de gaze naturale utilizate. 
Dar creșterea necesarului de gaze 
naturale la 13 – 14 miliarde m3 anu-
al impune prezența unor noi investi-
tori strategici, precum și adoptarea 
de soluții de tranziție pentru produ-
cătorii pe bază de cărbune.

Directiva stabilește norme co-
mune pentru producerea, transpor-
tul, distribuția, stocarea energiei și 
furnizarea energiei electrice, precum 
și dispoziții privind protecția utiliza-
torilor, în vederea creării unor piețe 
de energie electrică cu adevărat in-
tegrate, competitive, axate pe utili-
zator, fl exibile, echitabile și transpa-

rente. Prin valorifi carea avantajelor 
unei piețe integrate, se urmărește 
asigurarea unor prețuri ale energi-
ei accesibile și transparente pentru 
utilizatori, un grad înalt de siguranță 
a alimentarii și o tranziție graduală 
către un sistem energetic sustenabil 
cu emisii reduse de dioxid de carbon. 

Deși modelul de piață din Ro-
mânia și-a dovedit viabilitatea, vor 
trebui efectuate îmbunătățiri care 
să asigure adaptarea la noile regle-
mentări ale UE. O atenție deosebi-
tă va trebuie acordată utilizatorilor 
vulnerabili, prin defi nirea clară a 
acestora și elaborarea unor preve-
deri, astfel încât suportul fi nanciar 
să ajungă doar la cei cu adevărat 
afectați de sărăcia energetică. De 
asemenea, mecanismele de piață 
elaborate trebuie să permită dezvol-
tarea sectorului de producție. 

Este deosebit de importantă 
pregătirea, în facultate, a viitorilor 
specialiști pentru a asigura tran-
spunerea în realitate a obiectivelor 
stabilite în Directivă și participarea 
activă a acestora la funcționarea 
adecvată a mecanismelor de piață.

Elaborarea noilor documente de 
legislație primară și secundară va fi , 
în viitorul apropiat, principala preo-
cupare a specialiștilor din domeniu, 
pentru a elimina unele neconcor-
danțe între legislația din România 
și legislația UE. În același timp, Ro-
mânia trebuie să fi e mai prezentă la 
elaborarea materialelor la nivelul UE 
pentru a face cunoscute condițiile 
concrete din țara noastră și a sus-
ține și interesele operatorilor noștri 
de energie și a societății românești 
în ansamblu. De asemenea, trebuie 
să se asigure o mai atentă traduce-
re a materialelor ofi ciale ale UE din 
limba engleză, pentru a limita unele 
ambiguități, neconcordanțe sau ex-
primări neprofesionale.

Documentele supuse discuți-
ei implică, de fapt, o actualizare a 
preocupărilor UE privind măsuri-
le de decarbonare a sistemelor de 
energie, creșterea efi cienței în uti-

CONFERINȚA „NOUL MODEL AL PIEȚEI DE ENERGIE 
ELECTRICĂ, GENERATĂ DE REGULAMENTUL 
(UE) 2019/943 ȘI DIRECTIVA (UE) 2019/944“. 
SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME
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lizarea energiei, asigurarea securi-
tății energetice, îmbunătățirea me-
canismelor de piață. Regulamentul 
(UE) 2019/943 stabilește norme 
pentru funcționarea pieței interne 
de energie electrică și trebuie să fi e 
transpus, urmărind întărirea mode-
lului de piață existent, promovarea 
surselor regenerabile de energie, cu 
atingerea obiectivelor de bunăstare 
socială, în benefi ciul utilizatorilor.

Obiectivul cuplării piețelor îl re-
prezintă bunăstarea socială.

Pentru asigurarea con-
dițiilor privind dezvoltarea 
pieței interne de energie 
se impune eliminarea sis-
tematică a obstacolelor din 
calea comerțului transfron-
tier pentru a soluționa pro-
blema fragmentării pieței și 
pentru a permite utilizato-
rilor de energie din Uniune 
să benefi cieze pe deplin de 
avantajele oferite de piețe-
le integrate și de concuren-
ță. Sunt necesare eforturi 
sporite de armonizare, co-
ordonare a politicilor ener-
getice naționale cu țările 
vecine. Desigur că trebuie 
avute în vedere și investiți-
ile necesare.

 Apariția agregatorilor 
de energie, a utilizatorilor 
activi (prosumer), a unită-
ților de stocare a energiei, 
promovarea utilizatorilor 
dispecerizabili, integrarea 
efi cientă a surselor regene-
rabile de energie, reprezintă 
noi provocări ce trebuie să 
fi e atent reglementate pen-
tru a asigura participare lor 
reală la mecanismele de pia-
ță și o contribuție concretă la 
reducerea amprentei de car-
bon a sistemelor de energie.

Dezvoltarea pieței interne de 
energie, cu decontare la 15 minute, 
asigurarea adecvanței la nivel regio-
nal, controlul impredictibilității impu-
ne controlul în timp real, elaborarea 
de noi instrumente de lucru, crește-
rea nivelului de pregătire a persona-
lului, implică investiții în sistemele de 
producere, transport și de distribuție.

Transpunerea celor două docu-
mente în următoarele 10 luni vor 
necesita ample dezbateri publi-
ce pentru a găsi cele mai bune căi 
pentru pentru buna funcționare a 

piețelor integrate, care să asigure 
accesul nediscriminatoriu la piață 
a tuturor furnizorilor de resurse și 
utilizatorilor de energie electrică, 
să asigure competitivitatea pe pia-
ța internă, promovarea utilizatorilor 
dispecerizabili, a utilizatorilor activi, 
a stocării energiei și creșterea efi ci-
enței în utilizarea energiei.

Înfi ințarea entității DSO UE și 
înscrierea în DSO până în luna iu-
nie 2020 a operatorilor naționali de 
distribuție trebuie să permită fi nali-

zarea și funcționarea pieței interne 
de energie electrică, promovarea 
gestionării optime și exploatarea co-
ordonată a sistemelor de transport și 
de distribuție. Este necesară elabo-
rarea de reglementări care să per-
mită DSO să achiziționeze servicii cu 
fl exibilitate mărită, inclusiv gestiona-
rea congestiilor în regiunile pe care 
le deservesc, în vederea îmbunătă-
țirii efi cienței privind exploatarea și 
dezvoltarea sistemului de distribuție. 

În partea a doua a manifestării, 
în cadrul sesiunii de discuții, au fost 

abordate aspecte de interes care au 
apărut în cadrul prezentărilor din 
prima partea a conferinței. Prima în-
trebare la care membrii panelului au 
fost invitați să răspundă a fost lega-
tă de modul în care se va dezvolta 
agregarea participanților la piața de 
energie electrică.

A fost pus în evidență faptul că 
noțiunea de agregator este larg uti-
lizată în cadrul Regulamentului, fi ind 
în prezent în curs acțiuni pentru ela-
borarea legislației secundar necesa-

re promovării și funcționării acestor 
unități pe piața de energie electrică, 
în mod separat pentru utilizatori și 
pentru furnizori, cu luarea în conside-
rație, în mod evident, a legilor concu-
renței. Trebuie făcută diferența între 
agregator și „comunitatea energetică“ 
– un operator nou pe piața de ener-
gie electrică − cu mai multe drepturi, 
dar care trebuie să fi e reglementat cu 
atenție pentru a stabili în mod concret 
și clar modul de operare pe piață. 

Din punct de vedere al trans-
portatorului de energie, agregatorul 
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se referă în special la serviciile de 
sistem pentru piața de echilibrare. 
Agregarea producătorilor din surse 
volatile cu sistemele de stocare a 
energiei poate avea un rol impor-
tant în asigurarea unei funcționări 
efi ciente a sistemului energetic.

Pentru operatorul de distribuție, 
existența agregatorilor și a comu-
nităților energetice care vor apărea 
va conduce la creșterea concurenței 
pe piață, creșterea rolului operato-
rului de distribuție, dar și a celorlalți 
participanți pe piață. Promovarea 
surselor regenerabile de energie, 
a electromobilității și a sistemelor 
de stocare, va necesita, la nivelul 
OD, noi investiții în infrastructură, 
orientarea clară către smart grid, 
creșterea nivelului de date achiziți-
onate și prelucrate, organizarea de 
noi baze de date. Odată cu crește-
rea nivelului de descentralizare se 
impune o colaborare mai strânsă 
cu operatorul de transport și de sis-
tem, precum și mecanisme specifi ce 
de tranzacționare. Apariția unor noi 
tipuri de utilizatori și de producători 
de energie va necesita și importante 
investiții pentru contorizarea inteli-
gentă, evident cu costurile aferente.

OD-urile au în plan atingerea 
țintelor, cuprinse între 35% și 45%,  
pentru montarea contorizărilor inte-
ligente până în 2028.

În cadrul legislației privind utili-
zatorii vulnerabili, alimentați de către 
OD, este necesară o defi nire clară, 
metodologie de evaluarea concretă 
a acestora, stabilirea unui mecanism 
clar de acoperire a costurilor.  

Liberalizarea pe piața de energie 
electrică de la 1 iulie 2020 ar pu-
tea afecta utilizatorii vulnerabili. În 
acest sens, aceștia trebuie să tre-
buie fi e identifi cați și stabilit condiți-
ile în care vor fi  sprijiniți, iar pentru 
ceilalți utilizatori trebuie elaborat un 
calendar de atenuare a efectelor.

Sărăcia energetică nu este unitar 
defi nită la nivelul UE; este necesa-
ră o metodologie clară de evaluare 
a acestora la nivelul țarilor membre, 
elaborarea necesarului pentru ali-
mentare acestora și a celor mai bune 
soluții de ajutorare. Menținerea unui 
preț reglementat pentru toți utiliza-
torii casnici nu este corectă.

Asigurarea funcționării efi cien-
te a viitorilor participanți la piața 
de energie electrică necesită o clară 
defi nire a agregatorilor și a comuni-

tăților energetice, stabilirea puterii 
maxime instalate a acestor noi uni-
tăți energetice, defi nirea cantităților 
de energie maxim vehiculate, parti-
ciparea producătorilor cu licență la 
comunitățile energetice. Se conside-
ră că un prag rezonabil pentru agre-
gare ar fi  de 15%. ANRE va aborda 
problema agregării producătorilor.

Creșterea ponderii surselor re-
generabile de energie nu poate fi  
obținută fără alocarea de investiții 
pentru sursele controlabile și pentru 
sistemele de stocare a energiei pen-
tru a realiza adecvanța sistemului. 
În acest sens, este întârziată neaș-
teptat de mult realizarea grupurilor 
3 și 4 de la Centrala Cernavodă, 
precum și realizarea centralei de la 
Tarnița. Investițiile necesare ar pu-
tea fi  acoperite prin profi turile mari 
ale Hidroelectrica.

De asemenea, apare necesa-
ră elaborarea de contracte fl exibile 
care să ia în considerare producția 
impredictibilă a surselor regenera-
bile de energie. Trebuie să fi e ela-
borate mecanisme specifi ce pentru 
promovarea fl exibilității, eventual 
prin ajutoare de stat. Soluțiile și in-
vestițiile în generarea cu fl exibilitate 
mare trebuie stimulate.

Noile direcții de dezvoltare a sis-
temelor de energie în perioada de 
tranziție impune analiza cu atenție 
a lipsei capacităților de generare, în 
special a celor controlabile, pentru a 
asigura cerințele de fl exibilitate, dar 
și de adecvanță. Este necesară pro-
movarea investițiilor în fl exibilitate, 
siguranță și adecvanță.

OPCOM solicită ANRE să facilite-
ze implementarea „contractelor cu 
parametrii variabili“.

În fi nalul discuțiilor au fost puse 
în evidență câteva concluzii princi-
pale, care au fost transmise printr-o 
scrisoare autorităților interesate: 
MEEMA – Departamentul Energie, 
ANRE și Comisia pentru Industrie 
și Servicii a Camerei Deputaților. 
Aceste concluzii ale conferinței au 
fost următoarele:

1) Privitor la Impactul noi-
lor reglementări Regulamentul 
(UE) 2019/943 și Directiva (UE) 
2019/944 a fost remarcat faptul că 
acestea trebuie analizate împreună. 
Este cunoscut faptul că Regulamen-
tul este în vigoare de la 1 Ianuarie 
2020 și prevalează în cazul unor 
prevederi contrare cu legislația ro-

mână, iar Directiva trebuie tran-
spusă în legislația romănă până 
la 31 Decembrie 2020. Sunt o se-
rie de schimbări importante în pia-
ță care trebuie introduse fără să se 
producă perturbații. Rezultă necesi-
tatea unui grafi c foarte clar de tran-
spunere a Directivei (UE) 2019/944 
în legislația din România.

2) ANRE trebuie să emită le-
gislația subsecventă în termen de 
3 luni; apariția agregatorilor, a 
consumatorilor care pot acțio-
na și pe piața angro trebuie să fi e 
clarifi cate pentru a fi  cunoscute ro-
lurile acestora. Sunt mai mulți ter-
meni care trebuie clarifi cați (ex: P 
max instalat, cât de mare poate fi  
Unitatea de agregare, dimensionare 
cantitate tranzacționată).

3) Pentru o mai bună clarita-
te și având în vedere numeroasele 
schimburi intervenite, ar fi  prefera-
bil ca legea energiei să fi e rescri-
să în totalitate.

4) Așa cum știm, PNIESC este 
un document extrem de important ce 
fi xează direcțiile de dezvoltare pen-
tru perioada următoare, cu impact 
deosebit asupra sistemului energe-
tic. Trebuie acordată o mare atenție 
sarcinilor asumate, iar cel mai corect 
mod este acela al unui consens po-
litic, deoarece unele acțiuni din plan 
transced ciclurile electorale.

5) Este necesară defi nirea ur-
gentă a consumatorului (utiliza-
torului) vulnerabil și a măsurilor 
de protecție a acestuia.

6) Decontarea în piața de 
echilibrare la 15 min, apariția 
consumatorilor activi/prosu-
meri, noi cerințe privind utilizarea 
efi cientă a energiei electrice, tari-
fele dinamice și electromobilitatea 
creează un impact puternic asupra 
rețelelor, în special a celor de distri-
buție; investiții masive în special 
în smart grid și smart metering 
sunt necesare. Trebuie un calen-
dar foarte clar al trecerii la acest 
nou model de decontare, pentru 
a evita disfuncționalități care pot fi  
foarte mari (veniturile operatorilor)!

7) Situația actuală a sistemului 
energetic în care România este des-
tul de critică: începând din vara tre-
cută, România a devenit importator 
net de energie electrică

Trebuie urgent luate măsuri de 
construire și punere în funcțiune a 
unor noi capacități de generare care 
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În zilele de 2 – 3.12.2019 a avut 
loc, la JW Marriott Bucharest Grand 
Hotel, Conferința „PETEC- POWER & 
ENERGY TECH 2019 VISION 2030“ 
organizată de Societatea INDUSTRY 
MEDIA VECTOR, editoarea revis-
tei Energy Industry Review, având 
sponsori societățile COMOTI, RO-
MGAZ, SIEMENS, NUCLEARELEC-
TRICA, TRANSELECTRICA, EGS, 
ENERIA CAT, DOSCO TELETRANS ȘI 
FEDERAȚIA PATRONALĂ PETROL ȘI 
GAZE și partenerii CNR – CME, PE-
TROLEUM CLUB, UPG Ploiești, CCI 
București.

La conferință au participat re-
prezentanți ai instituțiilor de stat, 
manageri și specialiști de top de la 
companiile și instituțiile implicate 
în industria energetică, cercetători, 
proiectanți, cadre didactice univer-
sitare, studenți ș.a., precum și re-
prezentanți mass media.

Gazele naturale sunt conside-
rate, alături de producerea energiei 
prin procedee regenerabile,  prin-
cipalele componente ale mixului 
energetic actual și de viitor. În pre-
zent, gazele naturale au o pondere 
de peste 25% în mixul energetic din 
UE și, conform majorității previziu-
nilor, acestea vor continua să joace 
un rol important/ cheie, alături de 
regenerabile, în asigurarea cereri-
lor viitoare de energie, în condițiile 
tranziției industriei energetice către 
o economie cu emisii foarte mici, și 
chiar zero, de CO2.

Ținând seama de rolul extrem 
de important al gazelor naturale și 
resurselor energetice regenerabile, 
în mixul energetic actual și în pe-
rioada de tranziție către decarbo-

narea totală a economiei, inclusiv 
a producerii 100% energie curată, 
acestea au constituit una din teme-
le principale ale Conferinței PETEC 
2019. Efi ciența energiei a fost, de 
asemenea, o altă temă/proble-
mă importantă abordată în cadrul 
Conferinței. Efi ciența energetică se 
schimbă/ crește prin aplicarea unor 
tehnologii digitale care permit re-
alizarea unui control efi cient și de 
înaltă calitate, precum și optimiza-
rea proceselor utilizate. Sintetizând, 
PETEC 2019 și-a propus să analize-
ze/ prezinte soluții inteligente pen-
tru a maximiza efi ciența, reducerea 
costurilor și a emisiilor de CO2, la 
nivelul actual și de viitor.

Conferința PETEC 2019 a avut 
două părți, și anume: un „Networ-
king Cocktail including Welcome Re-
marks“, în ziua de 2.12.2019, orele 
18 – 2030, și 4 sesiuni de prezen-
tări și discuții, organizate în ziua de 
3.12.2019.

Prima sesiune intitulată „Pro-
iecte energetice până în 2030 
în regiunea Mării Negre“, mode-
rată de dl Radu Dudău – director 
la Energy Policy Group, a cuprins 5 
intervenții prezentate în continuare.

 ● Niculae Havrileț - secre-
tar de stat la Ministerul Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri, a 
abordat câteva probleme importan-
te privind: situația tranzitului gaze-
lor naturale rusești prin Ucraina, re-
spectiv România; consecințele pri-
vind diversifi carea surselor de apro-
vizionare cu gaze naturale a unor 
țări europene în condițiile realizării 
proiectului  Nord Stream 2; situația 
asigurării cu gaze naturale a Româ-

niei atât din producție proprie, cât 
și din import menționând faptul că 
depozitele subterane de înmagazi-
nare sunt pline; fl uxurile inverse de 
import gaze naturale prin Ungaria și 
Bulgaria; proiectul BRUA extrem de 
important pentru România și țările 
participante la realizarea acestuia; 
implicarea ROMGAZ în realizarea 
Proiectului LNG din Alexandropo-
lis – Grecia, precum și în proiectele 
de exploatare a gazelor naturale din 
Marea Neagră ș.a.

 ● Bruno Siefken - Senior Vice 
President GSP HOLDING, a vorbit 
despre proiectele grupului în Marea 
Neagră și regiune. Grupul va conti-
nua Proiectul ISC pentru OMV PE-
TROM până în anul 2027, care cu-
prinde lucrări onshore și offshore de 
mentenanță, operațiuni portuare, 
transport marin, servicii aviatice și 
alte servicii de suport. Un alt proiect 
este Trinity 1X pentru Lukoil OVER-
SEAS incluzând forarea unei noi 
sonde de explorare. De asemenea, 
grupul realizează proiectul „Midia 
Gas Development“ pentru Compa-
nia „Black Sea Oil & Gas“ și „Epsilon 
Field Development Project (Agean 
Sea/Marea Egee)“ și „North Marma-
ra Natural Gas Storage Extension 
Project“.

 ● Marco Monopoli - Head of 
North Mediterranean, Black and 
Caspian Sea, Offshore E&C Division, 
SAIPEM, a prezentat unele aspecte 
privind piața de energie și a surselor 
de energie din regiunea Mării Ne-
gre, insistând pe proiectele diviziei 
sale, precum și soluțiile companiei 
în domeniul energiei regenerabile. 
De asemenea, a prezentat câteva 
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să satisfacă și cerințele de mediu, dar 
și creșterea capacității de intercone-
xiune și întărirea rețelei de transport. 
Este știut că durata de construcție a 
unei centrale noi este de peste 6 ani.

8) Creșterea ponderii surselor 
de producere a energiei din resurse 
regenerabile (SER), implică măsuri 
urgente privind stocarea energiei 
și construcția unor noi capacități 
fl exibile, care să asigure continu-
itate atunci când SER nu produc. 

Sunt necesare modele bazate pe 
acordarea de STIMULENTE pentru 
cointeresarea investitorilor.

10) Piața de energie trebuie să 
fi e lichida și să ofere prețuri de re-
ferință/ semnale de preț solide; Le-
gislația trebuie să fi e stabilă și 
predictibilă.

11) Toate actele normative cu 
implicații în domeniu să fi e emise 
după o consultare cu părțile inte-
resate și o consultare publică reală.

În fi nalul conferinței, domnul 
Ștefan Gheorghe, directorul execu-
tiv al CNR – CME a mulțumit parti-
cipanților la conferință pentru aten-
ția acordată lucrărilor prezentate, 
gazdelor pentru cadrul creat pentru 
desfășurarea lucrările conferinței, 
vorbitorilor, membrilor panelului de 
discuție și moderatorilor. Principale-
le concluzii ale lucrărilor Conferinței 
vor fi  transmise factorilor de decizie 
în domeniul energiei. 

PETEC 2019 – VISION 2030
Prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu, consilier al CNR – CME  
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aspecte specifi ce Mării Negre, re-
spectiv faptul că zăcămintele/re-
zervele de țiței și gaze sunt situate 
într-o zonă limitată și cu condiții de 
exploatare relativ severe. Vorbito-
rul a precizat că sursele energeti-
ce din Marea Neagră sunt potrivite 
atât pentru dezvoltarea energiei 
convenționale din petrol și gaze, cât 
și pentru noi dezvoltări energetice 
eoliene, solare, marine ș.a. Având 
o remarcabilă capacitate de lucru, 
compania este capabilă să realizeze 
proiecte excelente, oriunde pe glob, 
în diverse domenii cum sunt rege-

nerabilele de toate tipurile, efi ciența 
energetică, biomasa, managemen-
tul CO2, apa, desalinarea ș.a. În fi -
nal a prezentat Centrul Tehnologic 
realizat la Ploiești inclusiv proiectele 
realizate de acesta.

 ● Stephen Birrell – președin-
tele ROPEPCA, a vorbit, în special, 
despre provocările și oportunitățile 
privind sectorul offshore de țiței și 
gaze din România, inclusiv schim-
bările legislative introduse prin Le-
gea Nr. 73/2018, Ordinul ANRM Nr. 
32/2018, Legea Nr. 167/2018, Ordo-
nanța Nr. 114/2018 (19/2019) ș.a.

 ● Iulian Popescu – Deputy 
Managing Partner, MUSAT & ASOCI-
AȚII, s-a referit, de asemenea, la le-
gislația din domeniul energiei, insis-
tând pe impactul OUG 114/2018 la 
nivel local, concretizat prin pierderi 

anuale de 2,2 miliarde lei la bugetul 
de stat. De asemenea, a arătat că 
competitivitatea pieței de gaze va 
fi  afectată, producătorii autohtoni 
sunt discriminați, va crește importul 
și prețul de vânzare, vor scădea in-
vestițiile și afecta salariații. De ase-
menea, la nivel european poate de-
veni o frână pentru exportul de gaze 
naturale între statele membre și se 
încalcă o serie de reglementări ale 
UE în acest domeniu și nu numai.

 ● Sesiunea a doua, moderată 
de Lavinia Iancu, editoare a ENER-
GY INDUSTRY REVIEW, a cuprins 5 

prezentări privind „Digitilizarea, so-
luții de stocare a energiei, strategii 
de cercetare și inovare în rețelele de 
transmitere a puterii/energiei“.

 ● Valentin Silvestru – preșe-
dinte și director general al INCDT 
COMOTI, a prezentat un exemplu 
inovativ de tehnologie a stocării 
energiei și a insistat pe avantajele 
stațiilor de stocare a energiei în teh-
nologii de producere a electricității și 
managementul acesteia. Vorbitorul 
a arătat că costul energiei electrice 
scade, stocând-o în orele de consum 
redus, când prețul este scăzut și 
vânzând-o în orele de consum ma-
xim când prețul este mare. De ase-
menea, se îmbunătățește fi abilitatea 
livrării energiei, se menține și îmbu-
nătățește calitatea frecvenței și ten-
siunii curentului ș.a. În ceea ce pri-

vește planurile de viitor, societatea 
își propune să realizeze un sistem 
constructiv pentru o stație de stoca-
re a energiei, de putere medie, pre-
cum și un proiect de motor cu turbi-
nă, cu emisie redusă de CO2, pentru 
producerea de energie electrică.

 ● Petru Ruset - Head of Gas&Po-
wer Division, SIEMENS ROMANIA, a 
prezentat o nouă companie indepen-
dentă care va activa exclusiv în sec-
torul energetic. Aceasta va oferi un 
portofoliu integrat complet, la stan-
darde internaționale, pentru soluții 
de producere și servicii, într-o abor-

dare centralizată 
la nivelul întregu-
lui lanț energetic, 
concentrându-se 
pe transportul 
energiei electrice, 
control și măsu-
rare cu metode 
inteligente, stoca-
rea electricității, 
industria de petrol 
și gaze ș.a. Avan-
tajele principale 
ale noului sistem 
constau în: redu-
cerea complexi-
tății proceselor, 
asigură o echipă 
managerială com-
petentă și respon-
sabilă, dezvoltă 
spiritul antre-
prenorial pentru 
dezvoltarea unor 
soluții neconven-
ționale în cele mai 

presante încercări din sectorul ener-
getic, investiții strategice în cerceta-
re, dezvoltare și inovare ș.a. În conti-
nuare a arătat că SIEMENS a depus, 
în 2018, cele mai multe cereri de bre-
vete/patente dintre toate companiile 
europene, peste 25% dintre patente 
fi ind în industrie inclusiv digitalizare, 
inteligență artifi cială și securitate ci-
bernetică. SIEMENS deține peste 65 
000 de patente. În anul 2018 anga-
jații fi rmei au depus 3900 cereri de 
brevete/ invenții și 7300 rapoarte de 
invenții/inovații. SIEMENS are peste 
43 000 de angajați în sectorul de cer-
cetare-dezvoltare în 44 de țări, dintre 
care circa 14 100 în Germania.

 ● Răzvan Copoiu – Vice Pre-
sident, Industry BU South & East 
Europe, SCHNEIDER ELECTRIC, a 
arătat că digitalizarea este un ca-
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talizator în „Revoluția Industrială“, 
iar viitorul acesteia este „electric“. 
Problemele privind stocarea, mana-
gementul și soluțiile de utilizare a 
energiei electrice prezentate au fost 
apreciate de către specialiști, pre-
cum și de participanții la conferință. 
O propunere ambițioasă – Schneider 
Electric Exchange, cuprinde ecosis-
teme globale, care creează colabo-
rări și soluții de afaceri, creând noi 
valori. SCHNEIDER activează pentru 
extinderea ecosistemelor și conside-
ră că atrăgând experți și inovatori 
din diverse industrii se va realiza „o 
putere“ inteligentă colectivă, într-un 
dinamic și unic spațiu de lucru.

 ● Cătălin Lisman – manager 
de proiect, Departamentul de cer-
cetare, inovare, efi ciență energetică 
și Divizia de noi tehnologii – TRAN-
SELECTRICA, a prezentat unele as-
pecte privind strategia de cercetare 
și inovare, inclusiv programul de 
transformare digitală, pentru perioa-
da 2018 – 2027. Strategia de cerce-
tare-inovare va asigura convergența 
obiectivelor operaționale cu cele pro-
movate și aprobate de Organizațiile, 
naționale și europene, din care face 
parte și TRANSELECTRICA, Mana-
gementul societății asigură condiții 
optime/corespunzătoare pentru con-
vergența tehnologiilor operaționale 
și informaționale, care vor îmbună-
tăți rezultatele activităților de bază 
ale societății respectiv transportului 
de electricitate în ansamblul acestu-
ia. TRANSELECTRICA se concentrea-
ză pe implementarea unei tehnologii 
noi bazată pe „smart grid concepts“ 
pentru a atinge excelența în opera-
rea domeniilor cheie cum sunt ma-
nagementul specifi c transportului 
de electricitate, sistemul național 
de putere, securitatea, fl exibilitatea 
și securitatea rețelei/sistemului de 
transport, interconectarea rețelei 
cu țările vecine, integrarea efi cientă 
în mecanismele pieței de energie și 
transport ș.a.

 ● Gabriel Tache – Country 
Sales Manager, EATON ELECTRIC, 
a propus unele soluții de stocare 
a energiei pentru zone industria-
le și rezidențiale. Cel mai impor-
tant aspect/ benefi ciu se referă la 
un control îmbunătățit al livrării de 
energie și al autoconsumului, aju-
tând la evitarea vârfurilor de șarje, 
reducând consumul de combustibili 
fosili și facilitând o largă adaptare 

de producere regenerabilă a energi-
ei, continuitatea livrării, stabilitatea 
și efi ciența rețelei, tehnologii sigu-
re, servicii pentru consumatori ș.a. 
EATON Energy Storage System este 
proiectat să reducă durata de func-
ționare și uzura a generatoarelor, să 
asigure energie curată și sufi cientă, 
cost redus al energiei monitorizând 
corespunzător vârful de sarcină/ 
consum, să crească stabilitatea re-
țelei ș.a. 

 ● Sesiunea a treia, moderată 
de Iulian Harpa, Managing Part-
ner, HIM PUBLIC AFFAIR, dedicată 
„Efi cienței energiei“ a cuprins 5 pre-
zentări, expuse în continuare.

 ● Corina Popescu – CEO al S.C. 
ELECTRICA S.A., a făcut unele consi-
derații privind necesitatea schimbării 
modelului de afaceri/ business. Dân-
sa a vorbit despre rolul rețelelor in-
teligente în creșterea efi cienței ener-
getice și managementului. A menți-
onat că procesul de tranziție trebuie 
concentrat pe menținerea securității 
și sustenabilității sistemului energe-
tic, dezvoltând rețele folosind tehno-
logii inovative și schimbarea rapidă 
a cadrului legislativ, acestea ducând 
la schimbarea modelului de afaceri 
clasic. În continuare, a reamintit de 
noul „Pact ecologic european“ (Gre-
en Deal) al Comisiei UE, care con-
duce la o transformare mai rapidă 
decât cea asumată până acum de 
statele membre. Energia regene-
rabilă va fi  de bază, cărbunele va 
dispărea, energia produsă cu gaze 
naturale trebuie decarbonată, iar 
rețelele statelor europene trebuie in-
terconectate și digitalizate. În fi nal, 
a menționat necesitatea unor inves-
tiții apreciabile în sectorul energetic 
subliniind necesitatea la un raport 
corect între cost și efi ciența energiei.

 ● Cristian Nicolae Stoina – 
membru al Comisiei de supraveghe-
re la HIDROELECTRICA, a arătat că 
hidrocentralele vor asigura energie 
verde/curată, acum și în viitor. Dân-
sul a subliniat importanța pentru vii-
tor a ambițiosului proiect de investi-
ție al societății, dedicat modernizării  
lucrărilor de mentenanță/reabilitare 
a capacităților de producție actuale, 
precum și crearea de noi capacități 
de producere a energiei electrice. 
Societatea vrea să devină, în peri-
oada următoare, cel mai important 
jucător pe piața regională privind 
producerea energiei verzi.

 ● Corneliu Bodea – președin-
tele CRE și CEO al ADREM – s-a 
arătat mai puțin optimist privind 
perspectivele sectorului energetic 
din România, în prezentarea „From 
Strategy to Maturity Test – Roma-
nia Until 2030“. Făcând o analiză, la 
30 de ani de la Revoluția din 1989, 
a arătat rămânerea în urmă, în do-
meniul energetic, comparativ cu 
statele membre ale UE. Un exemplu 
poate fi  implementarea sistemelor 
inteligente de măsurare, care în UE 
a atins 34%, iar în România numai 
4,8%. De asemenea, a menționat 
modul diferit de abordare al proble-
melor energetice la Bruxells com-
parativ cu România. Ca și Corina 
Popescu, dânsul crede că modelul 
de afaceri în energie se va schimba 
dramatic și a avertizat asupra riscu-
lui pentru România, de a deveni mai 
puțin importantă în sectorul energe-
tic regional.

 ● Sandu Lucian Leanca – 
Brand Manager TELETRANS, vorbind 
despre „Insecuritatea industrială 
din perspectiva securității ciberneti-
ce“ a arătat că, atacurile cibernetice 
supra industriei energetice pot de-
clanșa un lanț de efecte negative cu 
implicații asupra tuturor domeniilor 
industriale. Dânsul a menționat fap-
tul că industria depinde de funcțio-
narea cu o infrastructură critică, iar 
economia depinde de încrederea în 
operarea acestei structuri. În acest 
context, a menționat că securitatea 
la atacurile cibernetice reprezintă 
cel mai important risc actual. Un 
exemplu general, despre cea mai 
comună insecuritate, îl reprezintă 
datele transmise prin e-mail și VPNs 
care asigură numai transcrieri fără 
soluții de securitate. Strategiile de 
prevenire, detectare, răspuns și, 
în caz de cedare/eșec, minimaliza-
rea consecințelor reprezintă aspec-
te extrem de importante. Pe lângă 
măsurile generale luate, în toate 
domeniile, pentru securitatea ci-
bernetică, soluția fi nală trebuie să 
fi e personalizată și dedicată pentru 
fi ecare afacere/ situație, folosind o 
abordare de risc adaptiv și o stare 
de „art-security solution“ la mode-
lele curente. Marele câștigător este 
industria, care se va proteja prin 
implementarea soluțiilor de securi-
tate cibernetică.

 ● Dan Dumitrache – Develop-
ment Manager – SOCAR ROMANIA, 
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a prezentat o intervenție privind „ 
Situația echipamentelor pentru asi-
gurarea unei productivități ridicate 
și efi ciență energetică“. Principala 
temă abordată s-a referit la imple-
mentarea unor utilaje moderne în 
sistemele de încălzire proprii, pa-
nouri solare, reciclarea deșeurilor și 
consumul de apă.

 ● Sesiunea a patra, modera-
tă de Mihai Bălan, Policy Offi cer al 
ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE ENERGIE 
EOLIANĂ, a adus împreună mana-
geri și experți din domeniul energiei 
regenerabile, și nu numai.

 ● Andreea Străchinescu – 
Head of Unit Maritime Innovation, 
Marine Knowledge and Investment 
Directorate General for maritime 
Affair and Fisheries, EUROPEAN 
COMMISSION, a relevat implicații-
le și rolul mărilor și oceanelor pen-
tru climă pentru UE și nu numai. 
Programul european Green Deal a 
fost adus, de asemenea, în discu-
ție, împreună cu provocările majore 
specifi ce procesului de tranziție la o 
economie decarbonată în cea mai 
mare măsură. Dânsa a menționat 
scenariile până la nivelul/ orizontul 
anului 2050 pentru o planetă cu-
rată, inclusiv electrifi carea în toate 
domeniile, folosirea hidrogenului în 
industrie, transport și construcții, 
realizării unei mari efi ciențe ener-
getice în toate sectoarele, mărirea 
efi cienței resurselor și materialelor, 
costuri efi ciente/ optime ș.a. În fi nal 
a arătat că pentru reducerea cereri-
lor de resurse terestre a UE trebuie 
crescută productivitatea resurselor 
hidro/ de apă și marine, care pot 
și trebuie să joace un rol important 

pentru realizarea unei bio-economii 
și schimbările climatice.

 ● Iulian Robert Tudorache – 
președintele Consiliului Director la 
NUCLEARELECTRICA, pornind de la 
problema necesității decarbonării 
economiei, a menționat obiectivele, 
costurile și provocările cuprinse în 
noul pachet de măsuri al Comisiei 
Europene pentru tranziția la obți-
nerea unei energii curate. De ase-
menea, a arătat că România are un 
avantaj major pentru că are resur-
se variate cum sunt hidrocarburile, 
cărbunele, energie hidro, nucleară, 
eoliană ș.a., un mix energetic echi-
librat, care trebuie menținut și evi-
dent îmbunătățit, din toate punctele 
de vedere, în perioada de tranziție. 
În fi nal, a subliniat rolul esențial al 
energiei nucleare în atingerea țelu-
lui de decarburare totală a produ-
cerii energiei electrice și nu numai.

 ● Ștefan Popescu – Deputy 
Director for Public and Regulatory 
Affairs, ENGIE ROMANIA, crede că 
tranziția energetică, parteneriatul 
paneuropean în industrie și progra-
mul de investiții pentru statele UE, 
prin Banca Europeană de Investiții, 
reprezintă o oportunitate majoră, 
chiar și pentru România care are ca 
obiectiv prioritar exploatarea hidro-
carburilor din Marea Neagră. În orice 
caz, noi nu ne putem opune transfor-
mărilor astfel că și sectorul energe-
tic românesc trebuie să se adapteze 
noilor cerințe, respectiv companiile 
energetice să introducă noul model 
de afaceri în energie, iar strategia 
energetică națională trebuie rapid 
revizuită, dacă vrem să profi tăm de 
programul european de fi nanțare.

 ● Sebastian Enache – Group 
Business Development Manager, 
MONSSON OPERATION, pornind de 
la schimbările perioadei de tranziție 
în regiunile carbonifere, a prezen-
tat un ambițios proiect privind for-
marea și reconversia profesională, 
lansat de către Asociația Română 
de Energie Eoliană, pentru persoa-
nele concediate din aceste zone. 
Programul cuprinde, dechiderea 
unei școli/academii pentru surse 
regenerabile și distribuirea electri-
cității în Valea Jiului. În perioada 
de implementare a proiectului, de 
zece ani, s-a planifi cat recalifi carea 
a circa 5000 de persoane în ener-
gie eoliană și a 3000 în distribuția 
electricității.

 ● Ciprian Glodeanu – preșe-
dintele ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE 
INDUSTRIE FOTOVOLTAICĂ – a 
prezentat o imagine privind mixul 
energetic viitor, precum și o istorie 
a principalelor realizări a industriei 
fotovoltaicelor din România, respec-
tiv a previziunilor pentru perioada 
următoare, până în anul 2030.

*
În concluzie putem afi rma, cu 

certitudine, că PETEC 2019 a fost 
o manifestare de succes în dome-
niul industriei energetice, actuale și 
pentru perioada viitoare/ de tranzi-
ție din România, în contextul euro-
pean și global. PETEC 2019 a oferit, 
încă o dată, ocazia întâlnirii jucă-
torilor cheie din sectorul energetic, 
pentru un util schimb de idei/ opi-
nii și dezbaterea unor teme/soluții 
pentru a crea un viitor sustenabil în 
acest domeniu, precum și al econo-
miei în ansamblu. 
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Observațiile și percepțiile pe 
care le voi prezenta în acest articol 
sunt, pur și simplu, părerile mele în 
legătură cu ce am observat în ultimii 
12 – 13 ani în sectorul românesc de 
petrol și gaze. Ele sunt nealterate 
de niciun motiv anume și, ca atare, 
consider că sunt obiective.

După absolvirea Facultății de 
foraj-extracție în anul 1977, mi-am 
făcut stagiatura la schela Videle, 
iar apoi am fost transferat la ICPPG 
Câmpina, fi liala București. În timp, 
am observat, că mai toată lumea, 
cum se deteriora situația din Româ-
nia, totul „venind de la Partid (Co-
munist)“; toată populația matură 
din România înțelege despre 
ce vorbesc. Voi reveni, din pă-
cate, la această situație mai 
târziu în articol. 

În primăvara anului 1984, 
fi ind de altfel aproape gata cu 
susținerea tezei de doctorat, 
am plecat cu o bursă O.N.U. în 
Statele Unite și nu m-am mai 
întors. Motivele renunțării la 
România au fost mult mai ex-
tinse și mai bine defi nite de al-
ții, decât aș putea eu, deci nu 
„atac“ subiectul.

Din cauza declarațiilor fă-
cute în Statele Unite de către dl 
Pacepa, fostul șef al Securității 
din România, nu am putut să 
rămân, după completarea bursei, în 
Statele Unite, dar am reușit să ajung 
în Canada. Nu știam de Canada de-
cât că era o țară foarte mare, biling-
vă și citisem „Colț Alb“.

În foarte scurt timp am fost anga-
jat de compania Gulf Canada. Am lu-
crat apoi cu Mobil Canada, ExxonMobil 
(lucrând pentru cinci ani la New Or-
leans în offshore de mare adâncime), 
apoi cu cea mai mare companie cana-
diană, EnCana. În anii 2007 – 2008 
am fost Country Manager în România 
pentru EnCana, încercând să facem 
un proiect comun cu Romgaz în ba-
zinul Transilvaniei pentru gaze necon-
venționale, care nu s-a fructifi cat. Am 
înțeles mai târziu, că cineva important 

din România („becher“) era intere-
sat în bazin. Ca o paranteză, un amic 
mi-a aranjat o întâlnire cu un alt 
„becher“, de data asta de la guvern, 
singuri la subsol la Bolta Rece. Acolo 
am început să descriu avantajele pe 
care le-ar putea avea România daca 
s-ar face proiectul. Becherul s-a ui-
tat la amicul meu, care m-a luat sus 
în strada și m-a întrebat simplu „Ce 
te-a apucat cu România? Aici e vor-
ba numai despre ce câștig eu perso-
nal“. Prima lecție, urmată de multe 
altele, învățată în „noua“ Românie…

Revenind la oile noastre, cred că 
aveam o cunoștiință „solidă“ despre 
starea industriei de petrol și gaze din 

România înainte de plecare, începând 
de cum era la schelă, dormind pe saci 
goi de ciment la forajul de sonde și 
până având, din nou, norocul sa fi u 
pe lingă somitățile de la acea vreme 
din domeniu, cum ar fi  dr. Cristea, 
Aldea, Cârcoana, Mocuța și miniștrii 
„pe cinste“ ca Pacoste, Vlad și Murea. 
Acest lucru este important pentru ce 
voi spune în continuare despre cum 
am „găsit“ industria de petrol și gaze 
în ultimii 12 – 13 ani. Prin informațiile 
de la niște buni prieteni din Calgary, 
meseriași ca și mine, afl asem că nu 
totul era bine în sectorul nostru din 
România, interesele personale fi ind 
prioritatea numărul unu, înainte de 
cel de a „moderniza“ industria. La 

vremea aceea, nu prea înțelegeam 
mare lucru…

Am revenit în România pentru 
prima dată, într-o vacanță, în vara 
anului 2003 (mi-o planifi casem iniți-
al pentru 2004, dar mi-am zis să nu 
mă întorc „după 20 ani“). Am găsit 
un nou oraș București și o caniculă 
clasa întâi.

M-am revăzut cu foști prieteni 
(care mai erau prin țară) și foști co-
legi de facultate, la o întâlnire orga-
nizată la clădirea Foradex, că „s-a 
întors Troacă“. Dar destul despre 
mine, să ne concentrăm asupra ob-
servațiilor și percepțiilor mele legate 
de industria de petrol și gaze, după 

ce-am început să fi u 
prin țară din nou. 

Perioada 2004 – 
2009: Prima vizită 
de lucru cu EnCana 
în anul 2004, pentru 
a tatona mediul de 
afaceri din România, 
întrucât începusem 
o evaluare a bazine-
lor europene asupra 
potențialului de gaz 
neconvențional. Prin 
vechile cunoștiințe 
și prin cele noi fă-
cute, am ajuns și la 
Agenția Națională 
pentru Resurse Mi-

nerale (ANRM), unde doamna pre-
ședinte, înainte de a ne întreba ce 
avem de gând, ne-a spus sec „ați 
venit prea târziu“! Vizita protocola-
ră a fost scurtă și, aș zice, un pic 
„tristă“, pentru că nu mă așteptam 
la așa o primire. 

Însă, prin consecvență și dorin-
ța mare de a realiza ceva, am con-
tinuat „desțelenirea“ oportunităților 
existente în industria de petrol și 
gaze din România. Am trecut prin 
discuții informale cu salariații de 
la ANRM, excelenți profesioniști și 
dornici de a aduce companii străi-
ne în România la vremea aceea; am 
fost în audiențe la miniștri, recepții 
organizate de ambasada Canadei, 
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încercând să faciliteze o eventuală 
cooperare cu Romgaz, până la dis-
cuții formale și informale cu speci-
aliștii de la Romgaz. În paralel, am 
constatat că existau destule modali-
tăți de a obține proiecte în România 
pentru companii străine. Un lucru 
îmi era clar: în acea perioadă exista 
un mare „avânt“ printre specialiștii 
autohtoni în proiecte internaționa-
le, mai ales pe fundalul privatizării 
Petrom-ului. Aveau de asemenea o 
mare plăcere să lucreze cu „ai noș-
tri“, adică eu!

În anul 2008, 
am demisionat de 
la EnCana și am 
devenit Consul-
tant Independent 
Internațional, adu-
când diferite fi rme 
din străinătate în 
România pentru 
proiecte în do-
meniul de petrol 
și gaze. Cu unele 
am avut succes, 
cu altele nu, ca-n 
viață… Cât timp 
am fost în străi-
nătate, am trăit în 
cinci țări și am fost 
expus la sute de 
proiecte onshore și offshore, țiței și 
gaze, cam în 25 jurisdicții diferite. 
Și am „parcurs“ până acum aproxi-
mativ 3,5 milioane de kilometri cu 
avionul în jurul lumii... Menționez 
aceste lucruri nu ca să mă laud, ci 
pentru a puncta faptul că am avut 
„bafta“ să am de-a face cu diferite 
culturi, birocrații, oameni și men-
talități, care mi-au permis să am o 
„vedere la obiect“ despre tot soiul 
de proiecte. La fel ca și cu cireașa 
pe tort, participând la nenumărate 
negocieri, am devenit „fl uent“ și cu 
aspectele legale, de regularizare și 
alte „subtilități“ avocățești, inclusiv 
în România. 

Perioada 2010 – 2014: Am par-
ticipat cu o fi rmă canadiană la runda 
a X-a, unde am reușit performanța 
de a obține toate cele patru peri-
metre onshore, de câte 1000 km2 
fi ecare, pentru care licitasem (33% 
din toate blocurile oferite, fi ind de-
clarat „Campion“ de către ANRM). 
Compania canadiană a adus un nou 
șef, care mie mi-a părut că nu era 
deloc „mânușă” pentru un „start-
up“. El voia să „farm-out“ imediat, 

eu eram de părere (mai ales că fu-
sesem în parte responsabil pentru 
obținerea fi nanțării companiei și lis-
tarea la bursă) să facem întâi niște 
seismică 3D; apoi să analizăm re-
zultatele, că altfel stăteai la masa 
de negocieri, dar nu am avut câștig 
de cauza... Dezgustat, și în pofi da 
faptului că eram foarte bine plătit, 
l-am anunțat pe fondatorul compa-
niei că renunț la contract; el a încer-
cat să mă convingă să rămân, dar 
i-am explicat că am și eu principiile 

mele la care nu renunț. Noul șef s-a 
concentrat pe Nordul Africii, intrând 
în câteva proiecte; apoi a intervenit 
revoluția din Tunisia, evenimentele 
din Egipt și mai totul s-a dus pe apa 
sâmbetei. În fi nal, fi rma canadiana 
a farmed-out companiei NIS, reți-
nând o mică parte din cota de parti-
cipație. Există mai peste tot în lume 
tot felul de specimene de „business-
men“... 

În perioada 2010 – 2012, am 
mai adus câțiva clienți în Româ-
nia, dar numai unul a fost destul 
de serios, obținând un „Joint Ven-
ture“ pentru un zăcământ afl at în 
exploatare, care necesita asistență 
fi nanciară și tehnică. În această pe-
rioadă, alte câteva aspecte au în-
ceput să-mi atragă atenția. Primul 
a fost cel legat de faptul că unele 
perimetre oferite de ANRM pen-
tru explorare și producție aveau de 
fapt niște „bube“, cum ar fi  faptul 
că unele perimetre aveau 70% din 
suprafață „acoperite“ de zone pro-
tejate de „România 2000“, unde nu 
aveai voie să „construiești“. Nu sunt 
sigur de ce se mai menține această 

„eroare“, că pentru a săpa o sondă 
ai nevoie de „Autorizație de Con-
strucție“, când de fapt tu mergi în 
jos, nu în sus?!). Situația a ieșit la 
iveala atunci când ANRM a fost dat 
în judecată de către Ministerul Me-
diului! Este destul de fl agrant, cred 
eu, că ANRM-ul, înainte de a scoate 
perimetrele la licitație, nu a verifi cat 
situația „de pe teren”. Un alt aspect 
care începea să capete amploare 
este acela al accesului pe teren pen-
tru efectuarea operațiilor de achizi-

ție de date seismice. Compa-
niile au început să nu poată 
să-și respecte obligațiile con-
tractuale; au apărut procese 
mai peste tot în țară, spre 
bucuria avocaților și a „apă-
rătorilor șoimilor“. Mai mult, 
în mod corect, companiile au 
solicitat ANRM-ului să trimită 
la procese juriști de la ANRM; 
în fond, ANRM era entitatea 
care a asigurat titularul de 
perimetru că are toate con-
dițiile spre a-și derula lucră-
rile. Din câte știu eu, nu s-a 
întâmplat niciodată, și mi-e 
jenă să spun că ANRM-ul 
„s-a spălat pe mâini“. Fac aici 
o mică paranteză, pentru a 
ilustra lipsa de competență 

a unor judecători care au dat deci-
zii în procese legate de accesul la 
teren pentru achiziționarea de date 
seismice. Decizia, dată în favoa-
rea proprietarilor terenurilor a fost: 
„Dacă făceați seismica 2D, puteați 
să intrați pe terenuri fără nicio pro-
blema“! Colegii de breaslă înțeleg 
foarte bine greșeala dovedită de 
judecător, mai ales că programele 
asumate față de ANRM erau pentru 
seismica 3D. Nu în ultimă instanță, 
procedura de a obține aprobările 
de la guvern pentru perimetre era 
și este în continuare greoaie și ex-
trem de birocratică, incluzând ciu-
datul „protocol“, și anume că dacă 
se schimbă un ministru, „dosarul“ 
trebuie să se întoarcă la ANRM și re-
trimis, pentru a fi  semnat de noul 
ministru. Am întrebat pe cine am 
putut să-mi indice care este actul 
normativ care ar sta la baza acestei 
proceduri, dar nici până în prezent 
n-am căpătat un răspuns; nimeni nu 
știe, e un mister. Ar putea cineva să 
elucideze enigma? În același timp, 
guvernul punea presiuni la ANRM 
pentru organizarea de noi runde de 
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licitații; organul aceluiași guvern 
(ANRM) răspunzând acestuia că să 
facă bine mai întâi să aprobe toate 
dosarele de la rundele anterioare. O 
parte a guvernului războindu-se cu 
o altă parte a guvernului… Este un 
lucru bine știut că șefi i de agenții și 
ministere erau numiți „politic“, dar 
cel puțin „pe vremuri“ erau numiți 
profesioniști din domeniu! Suntem 
acum la 10 ani de la ultima rundă 
(2009) și iată în sfârșit că se pare că 
ANRM-ul ar urma să anunțe în cu-
rând Runda a XI-a!

Perioada 2014 – 2019: 
Până în anul 2014 toa-
te perimetrele „restante“ 
primiseră aprobările de la 
guvern. Dar, încet-încet, 
către sfârșitul perioadei, 
cadrele de conducere de 
la ANRM și de la Minis-
terul Energiei au început 
sa fi e schimbate des-
tul de des, dar, ce-i mai 
grav, după părerea mea, 
au început să fi e numiți 
oameni a căror pregătire 
nu are nicio legătura cu 
resursele naturale. Pentru a face 
puțin haz de necaz, cred că există 
o altă „Trilemă a Energiei“: cum se 
pot rezolva problemele de petrol și 
gaze în România? Păi se pleacă de 
la abatoare, se transportă cu o com-
panie de transport de marfă și apoi 
se termină la deșeuri! Propoziția 
anterioară se referă la „specializă-
rile“ unor „cadre“ numite nu demult 
la Ministerul Energiei și la ANRM. 
Ce se mai întâmplă, printre altele, 
după părerea mea umilă, este fap-
tul că acești „conducători“, nefi ind 
siguri de ce decizii trebuie luate, 
nu semnează documente, stagnând 
activitățile, instituindu-se astfel încă 
un strat de inefi ciență „in the mix“. 
Ce păcat!

Bineînțeles că și industria româ-
nească a fost grav afectată de criza 
prețului petrolului începând din anul 
2014. Ca în multe alte locuri, nenu-
mărate proiecte au fost sistate sau 
amânate; sfera de servicii a suferit 
enorm, în special cele 2 – 3 compa-
nii autohtone de foraj, care practic 
au mari probleme fi nanciare și de 
personal. Petrom și-a accelerat pro-
gramul de licitații, sperând să scape 
de zăcăminte marginale onshore. 
Singura „rază de soare“ era vestea 
că s-au descoperit zăcăminte sem-

nifi cative de gaze în zona de mare 
adâncime offshore în diferite peri-
metre din zona românească a Mării 
Negre.

Cred că acum ar fi  momentul 
potrivit să adresez ce consider eu 
că-i important în legătură cu noile 
legislații în domeniul energetic, mai 
ales în zona de offshore (vestita Or-
donanță de Urgență 114 și legea 
offshore). Acțiunea, regretabilă și, 
cel puțin teoretic inadmisibilă, nu 
înseamnă nimic altceva decât că 

guvernarea încalcă, fără consultări 
prealabile cu mediul de afaceri, sta-
bilitatea și sanctitatea contractelor. 
Situația a fost și este, în continuare, 
„sancționată“ de comunitatea euro-
peană și de operatorii perimetrelor. 
Aceștia din urmă fi e au amânat de-
cizia de comercialitate, fi e continuă 
activitatea, dar menționând că dacă 
guvernul „nu-și revine“, încetează 
activitatea și dă statul român în ju-
decată. 

Având oarece experiență în do-
meniu, mi-aș permite să menționez 
câteva aspecte legate de proiectele 
offshore în ape de mare adâncime 
(„deep-water“), unele poate cunos-
cute de unii, poate necunoscute de 
cei mai mulți, numai pentru a pune 
lucrurile în perspectiva corectă; câ-
teva din aceste aspecte au fost deja 
menționate de către diferiți analiști 
din România.

Orice operator, înainte de a se 
„avânta“ într-un proiect offshore 
deep-water, face o analiză a riscu-
rilor aferente proiectului, printre 
care cele mai semnifi cative sunt 
următoarele: incertitudinea resur-
selor, managementul de proiect, 
infrastructura și logistica, tehnolo-
gie, mediu, reglementare, preț, mă-
rimea investițiilor și perioada până 

când s-ar începe să se obțină pro-
fi t, fi scalitate și stabilitate, aspecte 
geo-politice și nu în ultimă instanță, 
reputația companiei. Toate acestea 
au un impact masiv asupra costu-
rilor operațiunilor și a profi tabilității 
proiectului. După cum se poate ob-
serva, vorbim de multe riscuri „in-
dividuale“, care împreună compun 
riscul total. Important de reținut 
este faptul că unele dintre aceste 
riscuri sunt analizate și „rezolvate“ 
de investitor, iar altele țin de poli-

ticile și reglementările 
proprietarului resurselor, 
în general statul gazdă, 
și anume riscurile de re-
glementare, fi scalitate 
și stabilitate. Industria a 
demonstrat că este capa-
bilă să analizeze corect și 
să acționeze în consecin-
ța în legătură cu riscuri-
le care-i „aparțin“. Ca o 
regulă generală, cu cât 
riscurile sunt mai multe 
și mai mari, cu atât in-
vestitorul dorește o pro-
fi tabilitate mai mare, de 

minim 20%. 
Incertitudinea resurselor și ris-

cul geologic sunt inerente în activi-
tățile de explorare, mai ales când 
vorbim de bazine noi, neexplorate 
încă. Cu ultimele tehnologii de se-
ismică marină 3D, se pare că acum 
factorul de „reușită“ a ajuns în jur 
de 25 –  30%. Cu alte cuvinte, în 
două treimi sau în trei sferturi din 
cazuri se sapă sonde care nu găsesc 
hidrocarburi, fi ecare sondă costând 
multe zeci și chiar sute de milioa-
ne de dolari. Cheltuieli uriașe! Re-
prezentanții statului trebuie (sau ar 
trebui) să realizeze acest risc și să 
îl aibă în vedere, în mod echitabil, 
atunci când impune regimul fi scal și 
cel comercial. Dacă reprezentanții 
„puterii“ ar fi  avut bunul simț „co-
mercial“ să analizeze ce s-a întâm-
plat în alte jurisdicții internaționale 
(Canada, Anglia etc.), poate că se 
răzgândeau în luarea acestor de-
cizii din Ordonanțele de Urgență. 
Atunci când guvernele au majorat 
redevențele și taxele, ar putea ve-
dea foarte ușor și transparent ce s-a 
întâmplat: de fi ecare dată când un 
guvern a fost „lacom“, banii inves-
titorilor s-au „evaporat“ din jurisdic-
ție! După o jumătate de an sau cel 
târziu un an, guvernele au revenit 
la realitate și au anulat măririle de 
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redevențe și taxe. Și ce s-a întâm-
plat, credeți? Banii investitorilor au 
venit înapoi!

Marea Neagră prezintă de ase-
menea câteva riscuri care îi sunt „ca-
racteristice“ numai ei, comparativ cu 
alte proiecte offshore. Unul este legat 
de logistică: fi ind o mare aproape 
„închisă“, prezintă probleme legate 
de intrarea și ieșirea echipamentelor 
mari, datorită caracteristicilor strâm-
torii Bosfor. De pildă, 
ExxonMobil, înainte de 
a putea fora în zona ro-
mânească, a trebuit să 
demonteze turla de pe 
instalația de foraj, pen-
tru a putea trece prin 
strâmtoare, apoi s-o 
instaleze la loc. Chel-
tuieli suplimentare!. 
Apoi, fundul Mării Ne-
gre (topografi a) este 
foarte puțin cunoscut 
și analizat, explorarea 
fi ind într-o fază incipi-
entă, se pare chiar că 
este instabil. În plus, 
marea este cunoscu-
tă ca având carbohi-
drați pe fund, creând 
riscuri de incendiu și pericole pentru 
fl otabilitatea navelor, dacă carbo-
hidrații ajung la suprafață. În fi nal, 
Marea Neagră are un mediu „anoxic“ 
la adâncimi mai mari de 200 – 300 
metri, cu prezența hidrogenului sul-
furat, ceea ce necesită echipamen-
te speciale, cu costuri suplimentare 
semnifi cative. Dar, cum am mai men-
ționat, toate aceste riscuri, alături de 
tehnologie, logistică și infrastructura, 
management de proiect etc., sunt 
complet asumate numai de investitor, 
în momentul în care acesta ar face o 
decizie de a se antrena într-un proiect 
offshore. 

De fapt, cererile autorităților au 
fost și sunt, pur și simplu, bazate pe 
întrebarea „cum mai facem rost de 
bani suplimentari?“ Mai mult, în afara 
supra-taxării și a impunerii unor ter-
meni de comercializare stricte (într-o 
economie de piață care se vrea libe-
ră!), alt „tun“ a fost stabilirea prețului 
de referință pentru plata redevențe-
lor la producția de gaz bazat pe cel 
de la hub-ul Baumgarten de lângă 
Viena, unde prețul este ~107 lei/
MWh, în vreme ce producătorilor din 
Romania li s-a impus un preț maxim 
de 68 lei/MWh!!! După câte îmi aduc 
eu aminte, aritmetica se învață încă 
de la școala primară, unde-i oare lo-
gica acestei hotărâri, mai degrabă nu 

vorbim de fapt de „lăcomia“ guvernu-
lui? A urmat un al doilea „tun”, foar-
te recent, cel de a impune prețul de 
referință pentru plata redevențelor la 
țiței conform prețului țițeiului Brent! 
Altă „lăcomie“ a guvernului, prin care 
redevențele s-au mărit cu 15%...

Pe scurt, în opinia mea, în pofi da 
acestor ordonanțe de urgență, am-
bele fi ind împotriva unui mediu de 
afaceri stabil și transparent, vor fi  

modifi cate sau vor dispărea, fi e din 
cauza unor acțiuni luate de Uniunea 
Europeană, ori fi e ca urmare a unor 
procese în tribunale internaționale. 
De fapt, a trebuit să modifi c artico-
lul, întrucât modifi cările (în sens po-
zitiv) au și început să apară!

Există multe discuții la ora actuală 
despre potențialul gazelor din Marea 
Neagră, cât este el cunoscut astăzi, 
și cum România și-ar câștiga inde-
pendența de import și chiar ar putea 
să exporte gazele naturale pe piața 
europeană. Datele ofi ciale și neofi cia-
le indică rezerve recuperabile de 200 
poate chiar 300 miliarde m3. Ca să 
punem lucrurile corect în perspectivă, 
aș dori să menționez că toate aceste 
rezerve ar acoperi numai pentru 2 – 3 
ani cererea economiei Germaniei, în 
timp ce ar putea acoperi pentru 6-7 
ani nevoile următoarelor țări: Româ-
nia, Bulgaria, Serbia, Ungaria și Re-
publica Moldova. Deci, gazele de la 
Marea Neagră nu par că ar rezolva cu 
adevărat, pe termen mediu și lung, 
problema ponderii gazului natural în 
„mixul“ energiei europene în urmă-
toarele decenii.

În fi nal, mi-aș permite două 
„prognoze“ pentru industria de pe-
trol și gaze din România:

● Dacă se trage o linie la adânci-
mea onshore la 2500 m, se poate ob-

serva că majoritatea covârșitoare a 
producției din România s-a obținut și 
se obține din acest interval. Se pare 
că mai sunt încă aproximativ 3 km de 
sedimente, în marea majoritate a ba-
zinelor geologice, iar eu sunt convins 
că acestea conțin hidrocarburi, poate 
cu precădere gaz. Deci cred (sper) că 
forajul de mare adâncime onshore se 
va dezvolta corespunzător, contribu-
ind astfel la mărirea considerabilă a 

rezervelor de hidrocarburi a Ro-
mâniei. Cele 2 – 3 „teste“ făcute 
de curând sunt foarte promiță-
toare.

● Bazat pe experien-
ța mea offshore în ape de mare 
adâncime, personal sunt destul 
de optimist în privința potenți-
alului Mării Negre din sectorul 
românesc. În 1994, când am 
ajuns la New Orleans, consen-
sul general al celor mai mulți 
experți era că nu se vor găsi 
hidrocarburi dincolo de 500 
m adâncime a apei în Golful 
Mexic. Și știm prea bine unde 
s-a ajuns în zilele acestea! La 
3500 – 4000 m!

Sunt destul de sigur că tot 
ceea ce am descris până acum 

este sufi cient de cunoscut de cei 
care sunt implicați în industria de 
petrol și gaze. Există multe discuții 
despre toate aceste aspecte la con-
ferințe, mese rotunde, la TV, în presă 
etc. Numai că, din păcate, nu observ, 
deocamdată, care ar fi  entitatea sau 
care ar fi  „pârghiile“ capabile să in-
fl uențeze factorii decidenți, care să 
articuleze acțiuni concrete în a co-
recta toate aceste „carențe“. Cred 
că multe lucruri s-ar îndrepta către 
făgașul corect dacă s-ar implementa 
câteva acțiuni (unele deja propuse 
de diferite asociații și „think tanks“, 
la care ader total):

1. Industria de petrol și gaze 
(partea de explorare și producție) 
să fi e recunoscută printr-un act ofi -
cial ca un obiectiv de importanță și 
securitate națională.

2. ANRM-ul, guvernul și par-
lamentul să defi nitiveze urgent 
modifi cările la Legea Petrolului din 
2004 (oare să i se schimbe numele 
în „Legea Petrolului și Gazelor“ sau 
„Legea Hidrocarburilor?) Aceasta ar 
trebui să fi e completă, clară, con-
cisă și obiectivă, pentru a permite 
o tratare echitabilă pentru cele trei 
părți implicate: societatea, statul 
și investitorul (win-win-win). Noua 
lege, printre altele, ar trebui să cla-
rifi ce complet aspectul accesului la 
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teren pentru operațiile de seismică! 
Dilema mea este că nu-mi dau sea-
ma cine ar trebui să fi e entitatea de 
decizie pentru a forța ca acest lucru 
să devină o realitate (oare cu speci-
aliști și juriști „închiși“ într-un loc din 
care nu ies decât în cel mult șapte 
zile cu proiectul de lege încheiat?). 
Daca nu mă înșel, papii sunt aleși 
de cardinali închiși în Capela Sixtină 
până când iese fumul alb…

3. ANRM-ul să fi e trecut de 
la subordonarea față de guvern în 
subordonarea Parlamentului, fi ind 
schimbat dintr-o „Agenție“ într-o 
„Autoritate“. Aceasta nouă entitate 
ar trebui să aibă un buget adecvat 
pentru un obiectiv de importanță 
națională. În acest fel, de aseme-
nea, sper eu că s-ar „scăpa“ de 
presiunile făcute de către guvern, 
inclusiv minimalizarea schimbărilor 
la conducere. În plus, Parlamentul 
ar trebui să-și dezvolte capacitatea 
„internă“ instituțională, adminis-
trativă și de know-how a sectorului 
onshore și offshore. Dar de fapt, 
asta ar fi  valabil și pentru celelalte 
sectoare ale resurselor naturale ale 
României.

4. Depistarea și implementa-
rea (bineînțeles defi nit și în noua 
lege) a unui mecanism prin care 
majoritatea titularilor de perimetre 
de dezvoltare și producție onshore 
să fi e „încurajați“ în a desfășura ac-
tivități de explorare la mare adânci-
me (seismică 3D și foraje la adân-
cimi de 4.500–6.000 m). Realizez 
că ar putea fi  un aspect „sensibil”, 
dar cred că se poate concretiza dacă 
există un „mediu propice“. Detaliez 
mai jos propunerile mele, care nu 

sunt decât un scenariu, probabil că 
s-ar putea dezvolta și altele:

a. România prezintă CE „cazul“ 
pentru explorare la mare adâncime 
onshore în România și solicită fonduri 
europene, nerambursabile, pentru 
acest proiect. Cred că realizez că aici 
ar putea exista o mică problemă, aud 
că CE ar fi  luat decizia de a nu mai 
acorda fonduri europene pentru pro-
iecte în care sunt implicate hidrocar-
burile. Dar sunt optimist că s-ar putea 
găsi soluții. În cazul unui „eșec euro-
pean“, s-ar putea constitui un „Fond 
de Securitate Națională“, care să fi e 
cheltuit eminamente numai pentru 
forajul de mare adâncime onshore.

b. Titularul perimetrului ar tre-
bui să facă o campanie amplă de 
achiziționare și analize de seismi-
că 3D, cu „ținte“ specifi ce de mare 
adâncime (costurile fi ind acoperite 
100% din banii europeni, adică, ope-
ratorul primește toți banii în momen-
tul aprobării de către ANRM a pro-
gramului). Apoi să prezinte un raport 
tehnic la ANRM, din care ar putea re-
zulta două variante (rezultate): 

i. Concluziile raportului indică, 
concludent, că nu există „obiective“ 
pentru forarea la mare adâncime. 
În acest caz, titularul nu ar fi  sufe-
rit pierderi fi nanciare, dar totodată, 
România si-ar îmbogați cunoașterea 
geologiei la adâncimi mari.

ii. Concluziile studiului indică, cu 
un grad „normal“ de risc în explora-
re, că există cel puțin un „obiectiv“ 
care merită testat prin săparea unei 
(sau a mai multor) sonde de mare 
adâncime. În cazul unei campanii de 
foraj negative, 50% din costurile de 
foraj ar proveni din fonduri europe-

ne, iar restul de 50% ar fi  amortiza-
te, cum e normal, de către operator. 
În caz pozitiv (sunt descoperite hi-
drocarburi în cantități care ar suge-
ra comercialitatea), există o serie 
de „pași“ care ar putea fi  urmați:

1. Din fondurile europene, 
statul român plătește operatorului, 
în momentul aprobării proiectului, 
100% din cheltuielile pentru foraj. 
În acest fel, operatorului i-ar fi  mai 
ușor să plătească campania de fo-
raj. Acest „model“ ar continua până 
în momentul în care „obiectivul“ 
este, sau nu, declarat comercial. 

2. Dacă descoperirea este de-
clarată necomercială, titularul peri-
metrului, din nou, nu ar suferi pier-
deri fi nanciare.

3. În cazul în care descoperirea 
este declarată comercială, România 
ar oferi următoarele „înlesniri fi sca-
le“ (practica mondială demonstrează 
că statele acordă diferite avantaje 
fi scale pentru dezvoltarea de tehno-
logii noi; „foraj de mare adâncime în 
România“, în acest caz):

a. Zero redevențe pentru pri-
mii trei ani de producție.

b. Zero impozit pe profi t pen-
tru primii trei ani de producție pentru 
proiectul de mare adâncime onshore.

5. Simplifi carea procedurilor 
de aprobare a licențelor, eliminând 
„necesitatea“ aprobărilor de la cinci 
ministere și apoi a guvernului. Bă-
nuiesc că noua Autoritate de Regle-
mentare a Resurselor Naturale ar 
trebui să fi e sufi cient de compe-
tentă pentru a administra aceasta 
procedură. Această nouă procedu-
ră ar trebui inclusă în noua Lege 
modifi cată.  

INFORMARE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ 
A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI CNR – CME

Pe data de 6 Februarie 2020, a 
avut loc Adunarea Generală a Aso-
ciației Comitetului Național 
Român al Consiliului Mondial 
al Energiei (CNR – CME). În 
cadrul acesteia, au fost apro-
bate următoarele: Raportul 
Consiliului Director al  Asoci-
ației CNR – CME, privind ac-
tivitatea desfășurată în anul 
2019, Raportul de execuție 
bugetară pe anul 2019, Raportul 
cenzorului de verifi care a evidenței 
fi nanciar-contabile pe anul 2019, 

Planul de activitate pe anul 2020, 
Bugetul de venituri și cheltuieli pe 

anul 2020 și alte materiale necesa-
re desfășurării în mod optim a ac-
tivității Asociației CNR – CME. De 

asemenea, au fost acordat Titlul de 
MEMBRU ONORIFIC al Asociației CNR 

– CME unor personalități 
cu contribuții importan-
te la afi rmarea energe-
ticii românești și Brevet 
și distincția MEDALIA 
CNR – CME unor mem-
bri CNR – CME care au 
sprijinit, organizatoric și 
profesional, activitatea 

secretariatului executiv CNR – CME.

Secretariatul executiv al CNR – CME
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DORIȚI SĂ VĂ ÎMBUNĂTĂȚIȚI IMAGINEA ȘI SĂ VĂ  

ÎNTĂRIȚI POZIȚIA ÎN MEDIUL DE AFACERI ENERGETIC? 
VĂ OFERIM ACEASTĂ OPORTUNITATE ÎN CADRUL CELUI MAI IMPORTANT 

EVENIMENT REGIONAL DIN ANUL 2020 ÎN DOMENIUL ENERGIE! 
 

Avem placerea să vă invităm să deveniti sponsor al Forumului Energiei pentru Europa Centrala si de Est – FOREN 
2020, cu tema: „Energy Transition in South East Europe: Opportunities, Challenges, Perspectives” care va avea loc in 
perioada 14 – 18 iunie 2020 la Vox Maris Grand Resort din Costinești. 
 
Menţionăm că, având în vedere importanţa şi prestigiul de care s-a bucurat pe plan internaţional, Consiliul 
Mondial al Energiei (CME) consideră FOREN ca fiind cel mai important eveniment regional din programul de 
lucru pentru Europa Centrală şi de Est al Consiliului Mondial al Energiei în anul 2020. 
 
Forumul, patronat de Primul Ministru al României, este sprijinit de companii din domeniul energiei, petrolului, gazelor 
naturale și cărbunelui, de furnizori de echipamente și servicii energetice, precum și de instituții guvernamentale și non-
guvernamentale reprezentative din țară și din strainătate. 
 
Aflat deja la cea de-a 15-a ediție, Forumul Energiei pentru Europa Centrala și de Est - FOREN a devenit unul dintre cele 
mai prestigioase evenimente din domeniul energiei.  
 
Forumul va cuprinde: 

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

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

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

 
Evenimentul va reuni peste 700 de participanti, printre care autorități guvernamentale, manageri și persoane de decizie 
ale celor mai importante companii si organizații, cunoscuți și apreciați specialiști din domeniul energiei din țară și din 
strainătate. Prezența concentrată a tuturor acestora constituie un remarcabil și unic prilej de prezentare a celor mai noi 
produse și servicii în domeniul ale firmei dumneavoastră. 
 
Vom fi deosebit de onorați dacă veți accepta calitatea de sponsor FOREN 2020, contribuind astfel în mod direct la 
succesul celui mai important eveniment regional din Europa Centrala și de Est care va avea loc in anul 2020. 
 
Ca o recunoaștere pentru calitatea de sponsor al Forumului Energiei pentru Europa Centrala si de Est FOREN 2020, 
organizatorii vă vor oferi o paletă largă de modalități pentru promovarea imaginii firmei. Pentru detalii suplimentare și 
pentru crearea unui pachet personalizat, adaptat pentru a corespunde strategiei dvs. de comunicare și nevoilor 
specifice de vizibilitate, vă rugam să contactați secretariatul executiv CNR-CME (email: foren2020@cnr-cme.ro          
tel: 0372.821.475 / 0372.821.476). 
 
Cu convingerea fermă că această colaborare între CNR-CME și societatea dumneavoastră va fi fructuoasă și în 
interesul ambelor părți, vă mulțumim anticipat și vă rugăm să primțti expresia deosebitei noastre considerații. 
 
Cu 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)   2.000 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         1.600 euro 

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

 Inserarea siglei pe site-ul www.foren.ro cu link activ către site-ul companiei    300 euro 

 Amplasare roll-up de prezentare în incinta locației de desfășurare FOREN 2020, într-un loc cu 
vizibilitate maximă      100 euro 

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

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

 Masă de prezentare prospecte, cataloage etc. situată într-un loc cu vizibilitate maximă   700 euro 
 * - toate materialele promoționale personalizate vor fi puse la dispoziție de către beneficiar  

Factura fiscala va fi emisa in lei, la cursul BNR leu / euro din ziua facturarii. 
 
NOTĂ: 
 Pentru obţinerea calităţii de Partener vă rugăm să completaţi formularele de înscriere. Acestea se pot 

descărca de pe website-ul FOREN 2020. 
 Mai multe detalii legate de serviciile prezentate mai sus puteți găsi în formularele de inscriere sau la email 

elena.pavel@cnr-cme.ro.  
 
 

 

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

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

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

 Tel: 0372.821.475/476 
Website: www.cnr-cme.ro/foren-2020    Email : foren2020@cnr-cme.ro  
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Legend: CH – Conference Hall; DS – Discussion Session; RTF – Round Table at Forum level; WF – Workshop at Forum level; RT – Corporate Round Table 

TIMETABLE FOREN 2020
Date HOURS TECHNICAL AND SOCIAL EVENTS PLACE OF THE EVENTS

14 June 1200-1800 Welcome to attendants / Participants Registration Vox Maris Grand Resort
Costinesti, Romania

Su
nd

ay
,

Ju
ne

 1
4

830-1800 Welcome to attendants / Participants Registration

1000-1230 THE OPENING CEREMONY
INTERNATIONAL EXHIBITION EXPO FOREN 2020

Vox Maris Grand Resort
Costinesti, Romania 

Expo Area

1500-1700 THE OPENING CEREMONY FOREN 2020
Offered by 

Vox Maris Grand Resort
Costinesti, Romania 

Romania Hall

1700-1730 Coffee break 
Offered by 

1730-1900 CONCERT / MUSICAL SHOW
Offered by SN NUCLEARELECTRICA

1900-2000 WELCOME COCKTAIL
Offered by ADREM

15-17
June 830-1700 INTERNATIONAL EXHIBITION EXPO FOREN 2020

(with the financial support of)

M
on

da
y,

Ju
ne

 1
5

HOURS
MAIN EVENTS ROUND TABLES

CH 1
Romania

500

CH 2
Transilvania

150

CH 3
Muntenia

60

CH 4
Oltenia

40

CH 5
Banat 

50

CH 6
Maramures

50

CH 7
Moldova

25
Expo Area

830-1000 REGIONAL ENERGY DAY:
Energy Tranzition in the 
Region. Facts and targets, 
strategic issues.

- - - - - - Poster 
Session

1000-1030 Coffee break 
1030-1230 - - - - - -
1230-1400 Lunch break

1400-1530 RTF 1 - Energy Resources 
and Scenarios. From coal to 
hydrogen

WF 1 - Human Resources
and Training in Energy
Industry

RT 1 - - - -
1530-1545 Coffee break 
1545-1700 - Sustainable 

Cogeneration in 
Romania

- - -
1700-1900 - - RT 3 RT 5 RT 6 RT 7 -

Tu
es

da
y,

Ju
ne

 1
6

HOURS

MAIN EVENTS DISCUSSION SESSIONS AND ROUND TABLES

CH 1
Romania

500

CH 2
Transilvania

150

CH 3
Muntenia

60

CH 4
Oltenia

40

CH 5
Banat 

50

CH 6
Maramures

50

CH 7
Moldova

25
Expo Area

815-945

--

-- DS 1.1 DS 2.1 DS 3.1 DS 4.1 DS 5.A1 Poster 
Session

945-1000 Coffee break
1000-1130 RTF 2 - Resilient Energy 

Infrastructure. Risks and 
Solutions: Extreme weather, 
Cyber Security, Energy Storage

DS 1.2 DS 2.2 DS 3.2 DS 4.2 DS 5.A2
1130-1145 Coffee break
1145-1300 DS 1.3 DS 2.3 DS 3.3 DS 4.3 DS 5.B1
1300-1400 Lunch break
1400-1530

RTF 3 - Integrated National 
Plan for Energy and Climate
(PNIESC)

WF 2 - Sustainable 
Financing of Energy 
Projects

- - - - DS 5.B2
1530-1545 Coffee break
1545-1700 - - - - -
1700-1900 - - RT 8 RT 9 RT 10 RT 11 RT 12 -

2000-2200 DINNER PARTY offered by

W
ed

ne
sd

ay
,

Ju
ne

 1
7

HOURS

MAIN EVENTS ROUND TABLES
CH 1

Romania
500

CH 2
Transilvania

150

CH 3
Muntenia

60

CH 4
Oltenia

40

CH 5
Banat 

50

CH 6
Maramures

50

CH 7
Moldova

25
Expo Area

830-1000

Energy Trilemma SEE
RTF 4 – EU Internal 
energy market

-- -- -- -- --
Poster 

Session1000-1030 Coffee break
1030-1230 -- -- -- -- --
1230-1330 Lunch break
1330-1500 RTF 5 – New developments

in Oil and Gas:
Transportation, Distribution, 
Storage

WF 3 -Digitalization, Smart 
Grids, 
Security, E-Mobility

RT 13 RT 14 RT 15 RT 16 RT 17

1500-1515 Coffee break

1515-1630 -- -- -- -- --

1700-1800 CLOSING CEREMONY. FOREN 2020 MESSAGE AND PAPER AWARDS -

Th
ur

sd
ay

, J
un

e 
18 HOURS

TUTORIALS 

- -

CH 3
Muntenia

60

CH 4
Oltenia

40

CH 5
Banat 

50

-
900-1030

TUTORIAL TUTORIAL TUTORIAL

- -
1030-1100 Coffee break 
1100-1230 -- --
1230-1400 Lunch break
1400-1500

DRAF
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FEL RomâniaFEL România

Echipa FEL Romania a fost pre-
zentă  în panelurile dedicate tranzi-
ției energetice în cea de-a doua zi 
a ZF Power Summit, 18 februarie 
2020.

Speaker-ii și subiectele de dis-
cuție au fost:

● Patricia Vasile, expert FEL 
Romania – Viitorul energiei verzi și 

politicile necesare în contextul nou-
lui pachet Green Deal al Uniunii Eu-
ropene;

● Nistoreanu Andrei, Mana-
ger Programe și Comunitate FEL 
Romania – Schimbarea rolului tra-
dițional al furnizorului de energie, 
digitalizare, dinamism și inovație;

● Claudiu Butacu, EFdeN & 
EnergiaTa, Membru al Board-ului 
FEL Romania – Energie regenerabi-
lă și prosumatori;

● Mihai Balan, RWEA - Asocia-
ția Română pentru Energie Eoliană, 
expert FEL Romania – Energie eolia-
nă și regenerabilă în contextul 2050 

fără emisii.
Claudiu Butacu, EFdeN, 

EnergiaTa & #FELRomania des-
pre prosumatori la ZF Power Sum-
mit 2020:

„În Germania sunt 3 milioane 
de prosumatori. În România, există 
deja primii 300 de prosumatori și, 
chiar dacă pare moft, avem foarte 

multe exemple la nivel 
mondial, calcule și scena-
rii care demonstrează că 
aportul este real.

Echipamentele de-
vin din ce în ce mai ief-
tine, sunt din ce în ce 
mai mulți instalatori, iar 
deblocând piața subven-
țiilor, putem avea 28 000 
de prosumatori.

De asemenea, peste 
10 ani putem discuta de 
o contribuție destul de 
mare a prosumatorilor la 
cei 7000 MW de energie 

verde necesari.“
Andrei Nistoreanu despre vii-

tor și cum ne pregătim în cadrul FEL 
Romania:

„Viitorul va aduce 3 direcții prin-
cipale pentru reconfi gurarea rolului 
furnizorului de energie:

● promotor al energiei verzi și 
susținător al tranziției energetice;

●  responsabil de alfabetizarea 
în materie de energie prin legătura 
directă cu consumatorul fi nal;

●  inițiator al digitalizării în sis-
temul energetic național.“

Mihai Bălan, RWEA – Asociația 
Română pentru Energie Eoliană & 

FELRomania despre energia rege-
nerabilă și Green Deal la ZF Power 
Summit 2020:

„Green Deal este un fel de arca 
lui Noe pentru țările care nu au re-
ușit decarbonizarea și reprezintă 
o oportunitate economică pentru 
acestea.

Probabil că nu mai avem nevoie 
de scheme suport pentru energie re-
generabilă, însă sunt necesare investi-
ții în fl exibilitatea sistemului, iar aces-
tea vor reprezenta un serviciu public 
de care vor benefi cia consumatorii.

Green Deal nu vine cu obiecti-
ve, ci pune la dispoziție instrumente 
care pot deveni oportunități pentru 
a face pasul către economii puter-
nice.“ 

Patricia Vasile a încheiat ZF 
Power Summit 2020:

„Trebuie să ne orientăm spre 
tehnologii noi, să realizăm în același 
timp reconversia profesională pen-
tru oamenii din sectoarele afectate 
de tranziția energetică și să ne gân-
dim cum anume am putea să deter-
minăm investitorii să adopte aceste 
tehnologii.

În felul cum privim lucrurile, 
Green Deal ne va ajuta dezvoltarea 
prin fi nanțări, dar investițiile private 
rămân extrem de importante și vor 
fi  determinate de comportamentul 
consumatorului.“

*
Mulțumim Ziarului Financiar & 

Roxana Petrescu pentru oportuni-
tatea de a transmite viziunea FEL 
Romania legată de tranziția ener-
getică. 

FEL ROMÂNIA LA ZF POWER SUMMIT
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CNR-CIGRE

Elena Ratcu: Aș împărți dia-
logul nostru pe capitole: activi-
tatea dumneavoastră la CIGRE, 
cariera profesională, amintiri 
din copilărie și studenție. Înce-
pem cu CNR-CIGRE (Comitetul 
Național Român al Consiliul In-
ternațional al Marilor Sisteme 
Electrice – CIGRE, cu sediul la 
Paris). Evenimentele majore cu 
impact deosebit pe plan națio-
nal și internațional organizate 
de CIGRE Romania sunt CM-
DM-Conferința internațională de 
monitorizare a condițiilor, dia-
gnostic și întreținere, organiza-
tă în anii impari și RSEEC-CIGRÉ 
Regional South-East European 
Conference, organizată în anii 
pari. Ce înseamnă acest eveni-
mente pentru CIGRE România și 
ce aduc ele nou pe plan național 
și internațional?

„CMDM și RSEEC au așezat 
Bucureștiul și România pe 
harta energetică a lumii“
Ciprian Diaconu: Conferința 

CMDM prezintă dezvoltările majore 
în domeniul produselor și al servici-

ilor pentru energia electrică. Eveni-
mentul este complex, cu vorbitori și 
participanți de elită din peste 25 de 
țări, iar cele trei zile de desfășurare 
acoperă activitățile tehnice a șapte 
Comitete de Studii CIGRE, tutoriale, 
sesiuni de lucrări tehnice și expozi-
ție, toate cu accent pe mentenan-
ța activelor și elementele sale afe-
rente, o activitate absolut necesară 
care are însă uneori și acele costuri 
„hulite“ de exploatare. Organizăm 
această conferință și în ideea că 
dincolo de problematica privitoare 
la strategii și politici energetice, le-
gislație, și piață, abordate de multe 
conferințe, trebuie acordată în egală 
măsură atenție și activelor din Sis-
temul Energetic, a căror durată de 
viață tehnică este de aproximativ 
30 – 50 de ani. Ori, într-un sistem 
energetic trebuie să exploatezi și 
active mai vechi, și active mai noi 
și trebuie să găsești cele mai bune 
soluții ca să le aduci împreună și să 
funcționeze într-un tot unitar. Toți 
se ocupă de modul în care facem 
linii, centrale și stații electrice noi, 
dar despre cele mai vechi pe care 
trebuie să le facem să funcționeze 
mai vorbește cineva? Cea de-a cin-
cea ediție a CMDM, desfășurată în 

2019, a fost realizată în comun cu 
Comitetul de Studii A3 CIGRE, unul 
dintre cele 16 Comitete de Studii 
existente, iar a șasea ediție, CMDM 
2021 va fi  organizată împreună cu 
colocviul CIGRE „transformatoare 
de putere și stații digitale“. (...)

Cât despre RSEEC, această 
conferință de anvergură dezba-
te subiecte de maximă actualitate, 
promovând totodată și activitatea 
CIGRE în rândul tinerilor. Ediția din 
2018, a fost a patra și s-a focalizat 

DIALOG DE SUFLET CU DOMNUL CIPRIAN DIACONU, 
PREȘEDINTELE CNR-CIGRE (fragmente)
Elena Ratcu, consilier al CNR – CME

Dialogul cu domnul Ciprian Diaconu a 
avut loc la sediul Transelectrica, într-o di-
mineață de vineri. M-a întâmpinat jovial, 
îmbrăcat într-o superbă ie tradițională ro-
mânească, albă, ajurată cu broderie ma-
nuală albastră la guler și la mâneci, peste 
care purta un sacou albastru din jeans. 
Am fost plăcut surprinsă și nu m-am mirat 
deloc, știind că la Transelectrica vinerea 
se poartă ținuta „casual Friday“ și cunos-
când atitudinea ușor non-conformistă, 
uneori, a interlocutorului meu. A răspuns 
cu răbdare întrebărilor mele și mi s-a înfă-
țișat ca o carte deschisă deși, aparent pare 
un pic ermetic și greu de descifrat, ceea ce 
demonstrează, a câta oară, că aparențele 

înșeală de foarte multe ori. Domnul Ciprian Diaconu este președintele 
CNR-CIGRE și a ocupat poziții de importanță majoră pentru Rețeaua 
Electrică de Transport a României care nu cred că-i mai prezintă vreun 
secret, deoarece a fost și este direct implicat și a coordonat întreaga 
activitate aferentă liniilor și stațiilor care se afl ă în cele opt sucursale de 
transport ale Transelectrica: inginerie, management active, mentenan-
ță, exploatare, investiții, planifi care/dezvoltare, racordare la rețeaua 
de transport, masurarea și calitatea energiei.

Licențiat al Universitatii Politehnica 
din București – Facultatea de Energetică 
(1986), domnul Ciprian Diaconu este 
directorul Direcției de Măsurare OMEPA 
din Cadrul CN Transelectrica SA și pre-
ședintele CNR-CIGRE. Și-a început activi-
tatea în 1986, ca inginer stagiar la FDEB 
(Filiala de Distribuție a Energiei Electrice 
București), Secția Înaltă Tensiune, a fost 
inginer principal stații electrice Direcția 
Exploatare GTDEE-RENEL (Grupul de 
Transport și Distribuție a Energiei Elec-
trice), (1994 – 1998) după care și-a 
continuat cariera în cadrul Transelectri-
ca: șef Serviciu Exploatare Mentenanță 
(1998 – 2002), director Direcția Mana-
gement Active (2002 – 2007), director 
Divizia Tehnică (2007 – 2009), consilier 
DG (2009 – 2010), director Direcția Co-
ordonare Tehnică (2010 – 2011), direc-
tor general adjunct Conducere Tehnică 
(2011 – 2012), membru al Directoratu-
lui (03 – 05, 2013), membru al Consi-
liului de Supraveghere (05 – 09, 2013), 
membru al Directoratului (2013 – 2015), 
membru al Consiliului de Administrație 
(2013 – 2017) – Filiala de Distribuție 
Transilvania Nord – Electrica, director Di-
recția Activități Nereglementate și Admi-
nistație Fibră Optică (2015 – 2016). Teza 
de doctorat și-a susținut-o în 2009. Este 
autor și coautor al unui mare număr de 
lucrări prezentate în țară și în străinătate. 
Este membru al CNR – CME. A reprezen-
tat și reprezintă România în diverse aso-
ciații profesionale: Eurelectric – Comite-
tul de Rețele Electrice, ENTSO-E – Comi-
tetul de Dezvoltare, CIGRE – Consiliul de 
Administrație, CIGRE – Consiliul Tehnic, 
CIGRE – Comitetele de Studii B3 (Stații 
Electrice) și C1 (Dezvoltarea Sistemelor), 
precum și în numeroase grupuri de lucru 
(protecții și automatizări, stații electrice, 
dezvoltarea sistemelor).

Seniorii energieiSeniorii energiei
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în principal pe tehnologiile inteligen-
te pentru rețelele electrice ale viito-
rului, cibersecurity, mobilitate elec-
trică, tehnologii pentru integrarea 
surselor regenerabile de energie etc. 
Pornind de la ideea că pe zona sud-
est europeană nivelul tehnic este în 
general cam același, noi am încercat 
să atragem și specialiști din această 
zonă, ceea ce a coincis cu înfi ințarea, 
în cadrul CIGRE, a unei regiuni nu-
mită South-Eastern Europe Regional 
CIGRE, luându-se decizia organizării 
de către ei a unei conferințe o dată 
la doi ani. Conferința noastră este 
orientată spre centrele universitare 
mari, pentru că încercăm să atragem 
studenții, masteranzii și doctoranzii, 
să le vorbim despre lucruri noi, să 
afl ăm și preocupările lor în aceste 
domenii, motivându-i și prin pre-
mierea celor mai bune lucrări pre-
zentate de ei. Mi-aș dori ca la Con-
ferința RSEEC 2020 de la UPB să și 
atragem societăți comerciale care să 
ofere burse și locuri de muncă absol-
venților de facultăți, să îi aducem la 
aceeași masă și să le oferim posibili-
tatea să interacționeze pentru even-
tuale colaborări.

„La nivelul CIGRE Paris, 
comitetul nostru e foarte 
apreciat“
– Când, în 2010, ați fost ales 

președintele CNR-CIGRE ați fost 
cumva copleșit de personalita-
tea predecesorilor dumneavoas-
tră și de complexitatea activită-
ții comitetului? Care este per-
cepția CIGRE față de activitatea 
CNR-CIGRE?

– În 1921, când a fost fondat 
CIGRE, principalele domenii de ac-
tivitate ale organizației erau axate 
pe probleme referitoare la marile 
rețele electroenergetice. Astăzi sin-
tagma s-a schimbat odată cu schim-
bările tehnologice și structurale, iar 
activitățile CIGRE se orientează pe 
un spectru larg, de la producător 
până la consumator. CIGRE anali-
zează contribuția tehnicii într-o dez-
voltare economică armonioasă, cu 
accent pe tehnologiile inteligente, 
intergrarea surselor regenerabile, 
dar din perspectivă tehnică, și mai 
puțin economică. Până să preiau 
conducerea CNR-CIGRE, la alegerile 
generale din 2010, comitetul a fost 
condus de profesori universitari, 
excelenți dascăli, dar care abordau 

problemele mai mult în plan teo-
retic. Noi am încercat să aducem 
comitetul pe zona industriei, unde 
se întâmplă lucruri reale, eu mi-am 
luat inima în dinți și am candidat 
pentru postul de președinte, încer-
când să-mi fac și o echipă solidă. 
Le-am propus domnilor Constantin 
Moldoveanu (vicepreședintele orga-
nizației) și Ioan Hațegan (secretarul 
general) să mi se alăture, am defi -
nitivat un plan de lucru, am candi-
dat toți trei, am câștigat și așa am 
ajuns la conducerea CNR-CIGRE, 
care, până să preluam noi activi-
tatea, se rezuma mai mult la par-
ticiparea la Congresul CIGRE de la 
Paris, organizat la fi ecare doi ani 
și la prezența la unele Comitete de 
Studii. Era cumva un circuit închis. 
Eu sper că am reușit să spargem 
ideea că CIGRE nu e legat exclusiv 
de Transelectrica și doar de rețelele 
de înaltă tensiune. Ne dorim ca in-
stitutele de învățământ superior să 
ni se alăture și lăsăm ușile deschise 
la evenimentele noastre studenților 
și masteranzilor, evident fără a le 
percepe taxa de participare. Încer-
căm să spargem niște bariere și să 
atragem oameni de valoare în aso-
ciația noastră. La nivelul CIGRE sunt 
60 de Comitete Naționale și 16 Co-
mitete de Studii, iar din cele 60 de 
țări, doar 25 pot avea reprezentanți 
în comitetele de studii. CNR-CIGRE 
are reprezentanți de la diverse soci-
etăți comerciale românești în toate 
Comitetele de Studii, ceea ce spu-
ne ceva, zic eu. De asemenea, la 
nivelul Consiliului de Administrație 
CIGRE Paris, evenimentele organi-
zate de CNR-CIGRE sunt extrem de 
bine apreciate, motiv pentru care eu 
am fost ales pentru onoranta poziție 
de membru al Consiliului Tehnic, cel 
care stabilește strategia de dezvol-
tare, format din președinții Comite-
telor și alți doi membri proveniți din 
Consiliul de Administrație, eu fi ind 
unul dintre aceștia. Deci, există o 
percepție foarte favorabilă în ceea 
ce ne privește la nivel internațional, 
lucru pe care dacă nu-l spun eu, 
probabil n-o să-l spună nimeni, iar 
la nivelul CIGRE Paris comitetul nos-
tru e foarte apreciat. Câteodată este 
mai greu în țară.( …)

– Sunteți cumva promotorul 
promovării automobilului elec-
tric în România. Ce legătură are 
cu CIGRE? 

– Proiectul este dezvoltat de 
mai mulți parteneri și are rol de-
monstrativ, însă important e că au 
început să iasă la lumină și primele 
planuri ale autorităților. Povestea a 
început la una dintre discuțiile de la 
întâlnirile CIGRE. Pornind de la con-
siderația că transportul a avut întot-
deauna și o valență electrică, ne-am 
gândit că, sub presiunea reducerii 
gazelor de seră, ar trebui abordat 
la modul cel mai serios ideea trans-
portului electric și faptul că energia 
electrică consumată de acestea ar 
trebui să vină din surse regenerabi-
le. Prin 2010, în România era doar 
o singură fi rmă care vindea mașini 
electrice produse de Mitsubishi, iar 
noi am hotărât ca prima mașină 
adusă de ei la vânzare în România 
s-o cumpărăm noi, CIGRE România, 
pe bază de sponsorizări. Așa se face 
că, pe 22 iunie 2011, la sediul Tran-
selectrica a avut loc evenimentul de 
lansare a primei stații de încărcare 
pentru automobile electrice și înmâ-
narea cheii primei mașini electrice 
din România. Stația de încărcare a 
fost concepută de CNR-CIGRE și rea-
lizată cu ajutorul colaboratorilor săi, 
iar evenimentul a fost organizat tot 
de Comitetul nostru, împreună cu 
Transelectricatrica și M Car Trading, 
importatorul ofi cial al mărcii Mitsu-
bishi în România. Deci, aceasta este 
un produs 100% românesc.( …)

CARIERA PROFESIONALĂ

„Important este să-ți placă 
ceea ce faci, nu să faci ceea 
ce-ți place“
– Sunteți licențiat al Facul-

tății de Energetică, promoția 
1986, din cadrul Universității 
Politehnica din București. De ce 
UPB și de ce Energetica?

– Am ales energetica, cumva 
dintr-o întâmplare hazlie pe care o 
voi detalia în inteviul integral pe care 
îl veți publica în Volumul III „Seni-
orii Energiei”, însă eu întotdeauna 
am mers pe ideea că important este 
să-ți placă ceea ce faci, nu să faci 
ceea ce-ți place. Când termini lice-
ul ai doar o vagă idee despre unele 
domenii de activitate, pe care n-ai 
de unde să le cunoști în profunzime. 
Din familia mea nimeni n-a avut le-
gatură cu ingineria electrică, deci 
pentru mine alegerea facultății a 
fost cumva ca la loterie. (…)
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– Ați început cariera la FDEB 
(Filiala de Distribuție a Energiei 
Electrice), ați continuat la GT-
DEE-RENEL (Grupul de Trans-
port și Distribuție a Energiei 
Electrice, pentru ca în fi nal să 
optați pentru Transelectrica, 
unde sunteți și acum și unde ați 
avut și aveți importante funcții 
de conducere. De ce Transelec-
trica?

– Ei, ăsta e un episod foarte im-
portant! Dacă la facultate am ales 
energetica așa, ca la loterie, când 
mi s-a propus să aleg între Elec-
trica și Transelectrica, aici am ales 
eu, fără nicio șovăială. Am înțeles 
dimensiunea unei companii de ta-
lia Transelectrica și, fi ind inginer 
de rețele electrice, am realizat ușor 
că nivelul de complexitate crește 
proporțional cu creșterea nivelului 
de tensiune, ori Transelectrica re-
alizează activitatea de transport al 
energiei electrice prin intermediul 
Rețelei Electrice de Transport, for-
mată din stații și linii electrice de 
220, 400 și 750 kV. La Transelec-
trica am venit în anul 2000, chiar 
de la începutul fondării companiei, 
la care primul ei director general, 
Jean Constantinescu, a avut o con-
tribuție uriașă. Transelectrica a fost 
pentru mine ca un fel de a doua 
școală pentru că pot spune că aici 
m-am perfecționat ca specialist. 
Încă de la început, Transelectrica 
a demarat un program foarte am-
bițios de investiții, bazat pe reteh-
nologizarea stațiilor și liniilor vechi 
și construcția altora noi. Nu mă 
opresc asupra tuturor realizărilor 
companiei, în care am fost și eu di-
rect implicat, ci voi menționa doar 
ce a dispărut și ce a apărut nou în 
privința liniilor și stațiilor electrice. 
În 2004 a dispărut linia de 220 kV 
Ișalnița – Koslodui utilizată doar 
pentru alimentarea de rezervă a 
centralei nucleare de la Kozlodui, 
care nu mai era necesară, și care a 
fost casată. Tot în 2004, linia de in-
terconexiune Isaccea – Varna a fost 

trecută la funcționarea la tensiunea 
de 400 kV, pentru a face legătura 
între sistemele electroenergetice 
ale României şi Bulgariei, iar linia 
Vulcănești – Dobrudja a trecut pa-
trimonial la Transelectrica, interco-
nectand Republica Moldova cu Ro-
mânia și Bulgaria. Linia de 220 kV 
Gutinaș – Bacău Sud – Roman Nord 
– Suceava a fost trecută la funcțio-
nare la 400 kV. S-a fi nalizat linia de 
400 kV Nădab (RO) – Bekescsaba 
(HU), simultan cu linia de 400 kV 
Arad-Nădab, fi nalizându-se astfel 
o nouă interconexiune cu Ungaria, 
care suplinește tronsonul de 400 kV 
Oradea Sud – Bekescsaba, încă ne-
fi nalizat. În 2018 s-a fi nalizat linia 
electrică de 400 kV Reșița – Pan-
cevo (Serbia), iar în prezent se lu-
crează la linia de 400 kV Gutinaș – 
Smârdan cu o lungime de 140 km, 
care străbate 25 de localități din 3 
județe și urmează să se fi nalizeze 
tronsonul liniei de 400 km Oradea 
Sud – Nădab. Referitor la stații, 
s-a retehnologizat un număr mare 
de stații electrice, unele trecând 
nivelul de tensiune de la 220 kV la 
400 kV. Toate aceste retehnologi-
zari sau stații noi au benefi ciat de 
cele mai noi tehnologii de pe pia-
ță. Foarte importantă este și „re-
voluția“ referitoare la integrarea în 
SEN a centralelor electrice pentru 
energia produsă din surse regene-
rabile, pentru care au fost constru-
ite în Dobrogea stațiile de 400 kV 
Tariverde, Stupina și Rahman. (…)

„Cred în viitorul curat 
al planetei“
– Credeți în viitorul curat al 

planetei? 
– Da, cred în viitorul curat al 

planetei. Generațiile tinere sunt 
clar în favoarea energiei produse 
din surse regenerabile de energie 
și împotriva poluării. Eu cred în 
generația asta „Millenium”, adică 
generația tinerilor cu vârste între 
18 și 34 ani și în cea care va urma. 
Ei vor lua decizii și vor produce 

schimbări majore de mentalități 
când vor ajunge la putere. Deja UE 
a anunțat că în 2050 vom avea o 
economie decarbonată 100%. OK, 
asta înseamnă că rămânem doar cu 
sursele regenerabile și, eventual cu 
nuclearul. Restul va trebui suplinit 
de altceva. La nivelul CIGRE există 
grupuri de lucru, din unele fac și 
eu parte, care afi rmă că soluțiile de 
generare distribuită (surse de putere 
mică) vor coexista cu un sistem de 
transport de energie electrică de 
așa natură, încât atunci când este 
soare în Asia, energia să fi e adusă în 
Europa, iar când este soare în Europa, 
să poată fi  dusă mai departe spre 
America. Sunt chestiuni care acum 
par fabuloase și chiar utopice, dar eu 
cred că se va putea realiza un astfel 
de sistem la un moment dat. Acum 
40 – 50 de ani,  se vorbea despre 
rețeaua planetară. Acum se vorbește 
din nou despre această rețea, dar în 
alte coordonate. Principala forță o 
constituie acum regenerabilele. Ele 
pot schimba foarte multe lucruri, 
inclusiv modul de operare și de 
exploatare al rețelelor. Sunt câțiva 
pași care trebuie pregătiți pentru 
când va veni la putere generația 
Millenium și generația următoare.

*
*  *

Despre întreaga activitate 
profesională a domnului Ciprian 
Diaconu, despre provocările pe 
care le-a depășit cu brio, despre 
proiectele sale de sufl et și despre 
cum vede SEN peste 10 ani, 
despre copilăria sa cu infl uențe 
multiculturale, presărată cu tot 
felul de întâmplări, unele hazlii, 
altele care l-au maturizat rapid 
și pe care le consideră, de fapt, 
ca pe un avantaj personal, ca și 
despre familia sa frumoasă și 
răspunsurile date întrebărilor 
mele neconvenționale, veți 
afl a din volumul III „Seniorii 
Energiei“, care va fi  publicat anul 
acesta de către Editura AGIR și 
sub egida CNR – CME.  

Seniorii energieiSeniorii energiei
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Introducere
Regulamentul (UE) 943/2019 și 

Directiva (UE) 944/2019 stabilesc 
norme comune pentru activitățile 
de producere, transport, distribuție, 
stocarea energiei și furnizarea ener-
giei electrice, precum și dispoziții 
privind protecția consumatorilor în 
vederea creării, în Uniune, a unor 
piețe de energie electrică cu adevă-
rat integrate, competitive, axate pe 
consumator, fl exibile, echitabile și 
transparente.

Se stabilesc, de asemenea, mo-
dalitățile de cooperare între statele 
membre, autoritățile de reglemen-
tare și operatorii de transport și de 
sistem în vederea realizării unei 
piețe interne de energie electrică 
complet interconectate care să spo-
rească integrarea energiei electrice 
din surse regenerabile, concurența 
liberă și siguranța alimentării.

Prin valorifi carea avantajelor 
unei piețe integrate, directiva și 
regulamentul urmăresc să asigure 
prețuri și costuri ale energiei acce-
sibile și transparente pentru utili-
zatori, un grad înalt de siguranță a 
alimentării cu energie electrică și o 
tranziție lină către un sistem ener-
getic sustenabil cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon.

 Regulamentul (UE) 943/2019 
și Directiva (UE) 944/2019 își pro-
pun să aducă unele completări și 
să asigure o mai mare claritate prin 
reformularea Regulamentului (CE) 
nr. 714/2009 și, respectiv, a Direc-
tivei 2009/72/CE a Parlamentului 
European. Directiva 2003/54/CE a 
Parlamentului European și Directiva 
2009/72/CE au avut un rol deosebit 
în crearea pieței interne de energie 
electrică, dar profundele transfor-
mări prin care a trecut și trece sis-
temul energetic pentru realizarea 
obiectivului principal de decarbo-
nare, ca și progresele tehnologice 
importante din ultima perioadă care 
au permis o participare mai inten-
să a utilizatorilor la piața de energie 
electrică și o amplifi care a schimbu-
rilor transfrontieră, a făcut necesară 

adaptarea normelor pieței din UE la 
noua realitate a pieței. 

Regulamentul (UE) 943/2019 și 
Directiva (UE) 944/2019 au în ve-
dere viziunea unei Uniuni energeti-
ce care pune în prim plan cetățeanul 
ca benefi ciar al noilor tehnologii 
care asigură o gestionare efi cientă a 
energiei utilizate, cu reducerea fac-
turii de energie electrică și posibili-
tatea participării active la piață. De 
asemenea, sunt asigurate condițiile 
pentru ca utilizatorii vulnerabili să 
fi e protejați.

Tranziția energetică va asigu-
ra reducerea amprentei de carbon 
a sectorului energie, cu reducerea 
ponderii instalațiilor de producere 
centralizată și creșterea numărului 
sistemelor distribuite de energie ba-
zate pe surse regenerabile de ener-
gie însoțite de sisteme efi ciente de 
stocare a energiei și soluții de fl exi-
bilizare a necesarului de energie al 
utilizatorilor.

Separarea efectivă a activită-
ților de producere și de furnizare 
reprezintă o modalitate efi cientă 
și sigură de garantare a securității 
în alimentarea cu energie electri-
că și de evitare a confl ictului de 
interese, de promovare a investi-
țiilor în infrastructură și un acces 
nediscriminatoriu și echitabil la 
rețea pentru noii intrați în piață. 
Un operator de sistem indepen-
dent de orice interes de furnizare 
a energiei are un rol important în 
funcționarea efi cientă a pieței de 
energie electrică.

Defi nițiile unor noțiuni de bază 
sunt deosebit de importante pentru 
precizarea conceptelor și armoniza-
rea, la nivel european, a modului de 
prezentare a activităților din secto-
rul energie electrică.

Regulamentul (UE) 943/2019 
oferă soluții concrete pentru funcți-
onarea și tranzacționarea pe piețele 
de energie, dispecerizarea și redis-
pecerizarea instalațiilor de produce-
re a energiei electrice și a utilizato-
rilor dispecerizabili, accesul la rețea 
și gestionarea congestiilor, alocarea 
capacităților pe frontieră, tarifele de 

acces la rețea, utilizarea veniturilor 
din congestii, rezolvarea probleme-
lor de adecvanță pe piața internă de 
energie, elaborarea standardelor de 
fi abilitate.

Piața internă de energie
Cadrul de reglementare dez-

voltat urmărește fi nalizarea pieței 
interne de energie prin conectarea 
piețelor fragmentate, cu reglemen-
tări diferite și difi cultăți de schim-
buri transfrontieră, realizarea unei 
piețe funcționale, printr-o atenție 
deosebită acordată inovării și teh-
nologiilor moderne atât la producă-
tori, cât și la utilizatori.

Promovarea concurenței loiale 
și accesul simplu pentru furnizori 
și pentru utilizatori la oportunită-
țile unei piețe interne liberalizate 
corespund obiectivelor mai largi ale 
UE privind libera circulație a mărfu-
rilor și persoanelor și participarea 
tuturor la edifi carea unei Europe 
prospere și libere. În acest sens, 
trebuie să fi e asigurate condițiile 
necesare accesului transfrontieră a 
unor noi furnizori de energie elec-
trică provenită din diferite surse, 
în special a celor regenerabile, a 
furnizorilor de servicii energetice, 
a operatorilor sistemelor de sto-
care și a utilizatorilor fl exibili. În 
acest sens, se propune un obiectiv 
de 15% a interconexiunilor până în 
anul 2030.

Un rol important în funcționarea 
corespunzătoare a pieței de energie 
electrică îl poate avea ENTSO pen-
tru energie electrică având obiective 
clar conturate în cadrul Regulamen-
tului (UE) 943/2019:

− elaborează coduri de rețea;
− adoptă planuri de dezvoltare 

a rețelelor pe 10 ani;
− oferă recomandări de coo-

perare tehnică între operatorii de 
transport și de sistem din diferite 
țări; colaborează cu centrele de co-
ordonare regională;

− colaborează cu operatorii de 
distribuție;

− promovează modernizarea 
sistemelor de transport și distri-

REGULAMENTUL (UE) 943/2019 
ȘI DIRECTIVA (UE) 944/2019
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME
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buție prin digitalizare, contorizare 
inteligentă, realizarea sistemelor 
smart grid.

Utilizatorii de energie 
electrică
Prețul energiei electrice pe pia-

ță trebuie să asigure stimulente 
sufi ciente pentru dezvoltarea rețe-
lei și pentru investiții în sistemele 
de producere, dar reglementarea 
prețurilor nu este acceptată deoa-
rece ar denatura concurența. Pen-
tru a asigura posibilitatea ca toți 
locuitorii să aibă acces la energia 
electrică pot fi  utilizate instrumente 
de politică pe baza unor obligații de 
serviciu public, care trebuie să fi e 
utilizate fără a afecta principiul pie-
țelor deschise, cu măsuri adecvate 
pentru limitarea efectelor de dena-
turare. Este necesar ca utilizatorii 
de energie electrică să benefi cieze 
de un sistem simplu și clar de infor-
mații privind drepturile lor în secto-
rul de energie.

Măsurile adoptate pentru prote-
jarea utililizatorilor vulnerabili pen-
tru a benefi cia de serviciile energe-
tice specifi ce standardului actual de 
viață, trebuie să ia în considerație 
situațiile specifi ce ale celor afectați 
de sărăcia energetică și pot cuprin-
de măsuri din domeniul politicii so-
ciale, măsuri de protecție în caz de 
deconectare, facilități la achitarea 
facturilor, suport pentru creșterea 
efi cienței energetice a echipamen-
telor utilizate. Pentru realizarea ser-
viciului universal poate fi  numit un 
furnizor de ultimă instanță. Com-
pensațiile fi nanciare pentru realiza-
rea serviciului public trebuie să fi e 
acordate în mod nediscriminatoriu 
și transparent.

Intervențiile în reglementarea 
prețurilor nu trebuie să conducă la 
subvenționare încrucișată între dife-
rite categorii de clienți.

O atenție deosebită trebuie acor-
dată posibilităților ca toți utilizatorii 
să benefi cieze de participare directă 
pe piață, prin dotarea cu contoare 
inteligente care să le permită adap-
tarea la semnalele dinamice de preț 
din piață, dar și funcționarea ca uti-
lizator activ prin fl exibilizarea nece-
sarului propriu de energie, valorifi -
carea excesului producției proprii, 
încărcarea inteligentă a vehiculelor 
electrice proprii, dar și participarea 
la piața serviciilor de sistem ca uti-

lizator dispecerizabil sau ca sistem 
de stocare a energiei. 

Promovarea producerii energi-
ei electrice în mod descentralizat 
prin valorifi care surselor locale de 
energie primară și stabilirea unor 
reglementări clare privind utilizarea 
în rețeaua electrică a energiei gene-
rată în exces conduce la importan-
te benefi cii din punct de vedere al 
decarbonării sistemului de energie. 
În acest sens, organizarea „comu-
nităților de energie“ ca un sistem 
de colaborare a utilizatorilor, pentru 
care sectorul energetic nu constitu-
ie un domeniu principal de activita-
te economică, cu stabilirea precisă 
a drepturilor și obligațiilor acestora 
în piața de energie electrică, fără 
denaturarea concurenței, pot ofe-
ri posibilitatea reducerii pierderilor 
de energie în rețelele de distribuție, 
reducerea tarifelor de furnizare a 
energiei electrice, posibilitatea par-
ticipării active la piața de energie 
electrică. 

Factura de energie electrică și 
datele oferite în factură sunt mi-
joace importante pentru informa-
rea utilizatorilor, pentru modela-
rea comportamentului energetic 
și implicarea acestora în sectorul 
energetic. În acest sens, factura de 
energie electrică trebuie să conțină 
informații relevante, ușor de înțeles 
care să permită adoptarea unor de-
cizii adecvate pentru modul de utili-
zare în viitor a energiei electrice, cu 
posibilitatea rațională de schimbare 
a furnizorului de energie electrică. 
Utilizatorii de energie trebuie să fi e 
informați privind drepturile contrac-
tuale de bază, în limbaj clar, simplu 
și concis.

Desigur că un contor inteligent 
oferă un mare număr de informații 
atât furnizorului de energie electri-
că, precum și utilizatorilor în afara 
datelor exacte, cu marca respectivă 
de timp, a energiei utilizate, dar im-
plică și o serie de costuri care pot 
să nu fi e justifi cate în cazul utiliza-
torilor mici. Din acest motiv este 
necesar dezvoltarea unui sistem 
simplifi cat de contorizare care să 
ofere și acestor utilizatori informații 
necesare funcționării mai efi cien-
te, cu reducerea facturii de energie 
electrică. 

Utilizatorii dotați cu contoare in-
teligente au posibilitatea de a înche-
ia contracte de energie electrică cu 

prețuri dinamice, cu obligația fur-
nizorului de a prezenta toate infor-
mațiile necesare privind avantajele, 
costurile și riscurile pe care trebuie 
să le ia în considerare benefi ciarul.

Contorizarea inteligentă promo-
vată de UE asigură atât informarea 
clară și exactă privind energia uti-
lizată, dar oferă și datele necesare 
pentru creșterea efi cienței în utiliza-
rea energiei electrice.

În cadrul Regulamentului 
(UE) 943/2019 și Directivei (UE) 
944/2019 se acordă o atenție de-
osebită drepturilor utilizatorilor de 
energie:

− de a procura energie electrică 
de la orice furnizor;

− de a fi  informat privind preve-
derile contractului de bază;

− de a opta pentru un contract 
cu prețuri dinamice;

− de a schimba furnizorul de 
energie electrică fără obstacole ad-
ministrative;

− posibilitatea de a funcționa în 
cadrul unei comunități de energie a 
cetățenilor;

− posibilitatea de a funcționa ca 
client activ (producător și utilizator 
de energie electrică);

− posibilitatea de a funcționa ca 
utilizator dispecerizabil;

− posibilitatea de a benefi cia de 
un contor inteligent;

− dreptul de soluționare alter-
nativă a litigiilor prin intermediul 
unui mecanism independent.

Accesul și prelucrarea datelor 
utilizatorilor, precum și comunica-
țiile dintre operatorii de energie 
electrică se supun reglementărilor 
UE pentru a asigura o securizare 
corespunzătoare a acestora. Siste-
mele informatice utilizate trebuie să 
asigure interoperatibilitatea servici-
ilor energetice din piața internă de 
energie. 

Operatorul de distribuție 
și operatorul de transport 
și sistem
Aspectele legate de normele 

generale de organizare a sectorului 
energiei electrice sunt clar prezen-
tate și sunt axate pe realizarea unei 
piețe de energie electrică competi-
tivă, axată pe utilizator, fl exibilă și 
nediscriminatorie, cu un grad ridicat 
de interconectare a piețelor națio-
nale, promovarea surselor regene-
rabile de energie, a sistemelor de 
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stocare și dezvoltarea electromo-
bilității, asigurând posibilitatea de 
alegere a furnizorului și cu prețuri 
bazate pe piață.

Pentru achiziția și stimularea 
serviciilor de fl exibilizare, inclusiv 
gestionarea unor congestii de re-
țea, pot fi  stabilite stimulente care 
să asigure îmbunătătirea efi cienței 
privind exploatarea și dezvoltarea 
sistemelor de distribuție. Achiziția 
serviciilor de fl exibilizare se face în 
mod transparent, nediscriminatoriu, 
bazat pe reguli de piață.

Accesul terților la sistemele de 
transport și de distribuție este asi-
gurat în mod obiectiv și fără discri-
minare pe baza unor metodologii 
clare și aprobate în prealabil, în mă-
sura în care operatorii de transport 
și de sistem au capacitățile nece-
sare. Este specifi cată posibilitatea 
alimentării unor utilizatori prin linii 
directe și procedura de autorizare a 
unor noi capacități de producere pe 
baza unor criterii obiective, transpa-
rente și nediscriminatorii.

Dezvoltarea rețelei de distribu-
ție trebuie să ia în considerare po-
sibilitatea integrării într-un mod efi -
cient a noilor sisteme de producere 
distribuită, a sistemelor de stocare 
a energiei, a sistemelor de alimen-
tare a automobilelor electrice.

Sistemele de stocare a energiei 
electrice nu ar trebui să fi e în admi-
nistrarea distribuitorului de energie 
pentru a facilita funcționarea aces-
tora pe piața de energie cu accesul 
tuturor participanților la piață în 
mod nediscriminatoriu. Pot fi  ac-
ceptate și derogări în condiții bine 
precizate, dar numai cu aprobarea 
reglementatorului. Desigur că sto-
carea sezionieră a energiei rămâne 
un mijloc efi cient pentru exploata-
rea corespunzătoare a sistemului 
energetic.

De asemenea, Operatorul de 
transport și de sistem nu dezvoltă, 
nu deține, nu administrează și nu 
exploatează instalații de stocare a 
energiei. În unele cazuri bine pre-
cizate, autoritatea de reglementa-
re poate aproba o derogare de la 
această prevedere.

 Sunt stabilite în mod clar atri-
buțiile operatorilor de distribuție, 
modul de desemnare a acestora, 
modul de achiziție de servicii ne-
cesare funcționării efi ciente, fi abile 
și sigure a sistemului de distribu-

ție, colaborarea cu alți operatori de 
piață relevanți și cu operatorul de 
transport, participarea efectivă la 
piețele de energie electrică.

Este posibilă dezvoltarea unor 
sisteme de distribuție închise pen-
tru a asigura alimentarea cu ener-
gie electrică a unor zone industriale, 
comerciale sau servicii comune, li-
mitate din punct de vedere geogra-
fi c și cu obligații precis stabilite.

La nivelul pieței interne de ener-
gie, operatorii de distribuție colabo-
rează prin intermediul entității OSD 
UE, care funcționează ca expert în 
interesul UE și este independentă 
de interesele părților.

Operatorii de transport și de 
sistem au un rol important în func-
ționarea efi cientă a pieței interne 
de energie. În acest sens, sunt 
stabilite atribuțiile acestor opera-
tori, obligațiile privind aspectele 
de confi dențialitate și de transpa-
rență, competențele privind co-
nectarea la sistemul de transport 
a unor noi instalații de producere 
sau de stocare a energiei, modul 
de separare a atribuțiilor operato-
rului de sistem și a operatorului de 
transport. 

Activitatea Operatorului de 
transport și de sistem este monito-
rizată de un organism de suprave-
ghere responsabil cu luarea decizii-
lor susceptibile de a avea un impact 
major asupra valorii activelor acți-
onarilor din cadrul operatorului de 
transport și de sistem, în special a 
deciziilor privind aprobarea planu-
rilor fi nanciare anuale și pe termen 
mai lung, a nivelului de îndatorare 
a operatorului de transport și de 
sistem și a dividendelor distribuite 
acționarilor.

Operatorul de transport și de 
sistem trebuie să pună în practi-
că un program de conformitate 
care stabilește obligațiile specifi ce 
impuse angajaților privind exclu-
derea posibilităților de compor-
tament discriminatoriu și asigură 
monitorizarea adecvată respec-
tării acestuia de către agentul de 
conformitate.

De asemenea, operatorul de 
transport și de sistem trebuie să 
elaboreze planul de dezvoltare pe 
10 ani a rețelei bazat pe prognoza 
cererii și ofertei, având în vedere 
și planul național privind energia și 
clima.

Operatorul de transport și de 
sistem este certifi cat pe baza unei 
proceduri specifi ce de certifi care, de 
către autoritatea de reglementare, 
care are și rolul de a monitoriza res-
pectarea de către operator a preve-
derilor certifi cării.

Codurile de rețea asigură gra-
dul minim de armonizare necesar 
pentru atingerea obiectivelor Regu-
lamentului (UE) 943/2019 și Direc-
tivei (UE) 944/2019.

 
Autoritățile 
de reglementare
Un rol important în implementa-

rea noilor cerințe ale Regulamentu-
lui (UE) 943/2019 și Directivei (UE) 
944/2019 îl au autoritățile de regle-
mentare care vor trebui să adopte 
decizii relevante pentru a asigura 
funcționarea corespunzătoare a pie-
ței interne de energie electrică și 
trebuie să fi e complet independente 
de interese publice sau private, sub 
control parlamentar. Fiecare stat 
desemnează o singură autoritate de 
reglementare la nivel național care 
își exercită competențele în mod 
imparțial și transparent.

Autoritățile de reglementare:
− stabilesc sau aprobă tarife-

le reglementate pentru rețelele de 
transport și de distribuție;

− adoptă măsuri pentru ca re-
țeaua de transport și cea de distri-
buție să fi e rezilientă și fl exibilă;

− asigură controlul unităților din 
domeniul energiei pentru a-și res-
pecta obligațiile asumate;

− trebuie să promoveze con-
curența reală necesară funcționării 
corespunzătoare a pieței de energie 
electrică;

− cooperează cu celelalte autori-
tăți de reglementare pentru a asigura 
că Rețeaua europenă a operatorilor 
de sistem de transport de energie 
electrică (ENTSO pentru energie elec-
trică), Entitatea europeană a opera-
torilor de distribuție (entitatea OD 
UE) și centrele de coordonare regio-
nale respectă obligațiile care le revin;

− trebuie să aibă competențe 
pentru asiguarea obligațiilor de ser-
viciu universal și public, în raport 
cu utilizatorii vulnerabili și protecția 
utilizatorilor;

− trebuie să elaboreze posibili-
tăți de recompensare a fl exibilității 
și dezvoltarea unei piețe pe termen 
scurt integrate și funcționale;

Legislatie în domeniul energiei si al mediuluiLegislatie în domeniul energiei si al mediului‚ ¸
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− acționează independent de 
orice interes de piață;

− se asigură de faptul că deține 
resursele umane și fi nanciare nece-
sare îndeplinirii atribuțiilor sale;

− asigură cooperarea regională 
între autoritățile de reglementare în 
cazul activităților transfrontieră.

Autoritatea de reglementare are 
și rol de autoritate de soluționare a 
litigiilor, iar hotărârile adoptate de 
autoritate pot fi  atacate numai prin 
justiție. 

La nivel regional este posibilă 
realizarea de centre de coordonare 
a autorităților de reglementare cu 
atribuții legate de armonizarea pre-
vederilor tarifare, monitorizarea acti-
vităților transfrontieră, rezolvarea ca-
zurilor de nerespectare a obligațiilor.

Pentru a avea certitudinea cu 
privire la conformitatea unei decizii 
privind codurile de rețea, autorita-
tea de reglementare poate cere avi-
zul ACER.

În partea fi nală a materialului 
sunt precizate condițiile de concuren-
ță echitabile, posibilitatea de a solicita 
derogări Comisiei, exercitarea delegă-
rii de competențe, modul de monito-
rizare, evaluare și raportare de către 
Comisie către Parlamentul European 
și Consiliu, modul de transpunere a 
prevederilor, intrarea în vigoare.

Anexele materialului includ in-
formații deosebit de utile pentru 

funcționarea în condiții corespunză-
toare a piețelor de energie electrică:

− cerințe minime privind fac-
turarea și informațiile privitoare la 
facturare;

− sisteme de contorizare inteli-
gentă;

− termene de transpunere în 
dreptul intern;

− tabel de corespondență între 
Directiva 2009/72/CE și Directiva 
944, precum și între Regulamen-
tul (CE) 714/2009 și Regulamentul 
(UE) 943/2019.

 − atribuțiile centrelor de coor-
donare regionale; 

 Regulamentul (UE) 943/2019 și 
Directiva (UE) 944/2019 urmăresc în 
principal realizarea efi cientă a obiec-
tivelor uniunii energetice și, în spe-
cial, a cadrului privind clima și ener-
gia pentru 2030, permițând pieței 
să emită semnale pentru creșterea 
efi cienței, a cotei ce revine surselor 
regenerabile de energie, a siguranței 
alimentării, a fl exibilității, a sustena-
bilității, a decarbonizării și a inovării.

Propunere întrebări
Cum își asigură recuperarea un 

furnizor de ultimă instanță? 
Cum afl ă utilizatorii despre 

drepturile lor în sectorul energie, 
de exemplu privind schimbarea fur-
nizorului? Ce rol ar putea avea un 
mediator pentru energie?

Valorifi carea informațiilor de la 
un contor inteligent impune și un 
utilizator inteligent care trebuie să 
analizeze și să valorifi ce aceste in-
formații. Cine are sarcina de a pre-
găti acești utilizatori inteligenți?

Cine ar trebui să ofere utilizato-
rilor informații privind noile tehnolo-
gii care conduc la creșterea efi cien-
ței energetice, reducerea facturii de 
energie electrică și limitarea emisii-
lor de CO2 în atmosferă?

Cum ar putea fi  promovată re-
alizarea „comunităților de energie“ 
ca operator de energie pentru valo-
rifi carea superioară a surselor locale 
de energie și reducerea facturii de 
energie electrică? Care sunt obliga-
țiile și drepturile lor?

Ce reprezintă prețurile dinamice 
și cum vor fi  stabilite. 

Cum va fi  ales agentul de con-
formitate care are rolul de a monito-
riza îndeplinirea obligațiilor angaja-
ților operatorului de transport și de 
sistem privind respectarea progra-
mului de conformitate și are acces 
la toate sediile acestora?

Regulamentul (UE) 943/2019 
și Directiva (UE) 944/2019 acor-
dă Autorităților de reglementare 
competențe și atribuții esenția-
le pentru dezvoltarea piețelor de 
energie. Are ANRE resursele uma-
ne și fi nanciare pentru îndeplinirea 
acestor atribuții? 

Legislatie în domeniul energiei si al mediuluiLegislatie în domeniul energiei si al mediului‚ ¸
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Constantin Cocenescu face par-
te din categoria oamenilor care, prin 
demnitate, autoritatea profesională 
și munca neobosită și-a creat drum 
spre prețuirea și respectul celor 
care l-au cunoscut. 

Născut în la 10 februarie 1937 în 
satul Fințești din comuna 
Năeni, județul Buzău, 
astăzi, la vârsta de 83 
de ani, viața sa măsoară 
realizările și faptele pe 
care le-a acumulat de-a 
lungul timpului, astfel 
încât spunem că bogă-
ția realizărilor sale sim-
bolizează un trecut de 
prestigiu ingineresc și o 
experiență bogată cu re-
alizări meritorii.

Un om care, prin con-
tribuțiile sale, a ridicat 
prestigiul și performan-
țele echipamentului fero-
viar autohton și în mod deosebit al 
locomotivelor românești.

Este continuatorul tradiției fabri-
cației de material rulant românesc 
al Uzinei Malaxa și al specialistului 
în domeniu, dr. ing. Henry Holban.

A construit mult pentru țară și 
a participat la licitații internaționa-
le, câștigate cu succes, aducând 
un aport deosebit la valuta țării. În 
Egipt, la licitații a 
sprijinit Întreprin-
derea de Tractoa-
re Brașov pe lângă 
exportul de loco-
motive, reechipări 
de automotoare 
și locomotive fa-
bricate și de că-
tre alte societăți, 
cât și exportul de 
tancuri românești 
fabricate de FAUR 
București pentru 
dotarea armatei 
egiptene.

După absol-
virea Institutului 

Politehnic București, Facultatea de 
Transporturi, pe 10 august 1960, 
a fost repartizat ca inginer la Între-
prinderea 23 August din București 
unde, alături de alți specialiști, și-a 
pus semnătura entuziasmului și a 
competenței sale în proiectarea și 

realizarea noilor 
locomotive româ-
nești. Așa s-au 
născut „Săgeata 
albastră“ (desti-
nată transportu-
lui de călători pe 
ruta București – 
Constanța) și alte 
două automotoare 
Diesel-hidraulice 
care au ajuns pe 
căile ferate din 
Bulgaria.

Performanțele 
sale s-au îmbună-
tățit continuu prin 

realizarea locomotivelor Diesel-hi-
draulice cu puteri cuprinse între 350 – 
1250 CP. Au urmat apoi locomotivele 
de 700 CP pentru ecartament normal, 
pentru manevre ușoare care au luat 
calea Ungariei, Elveției, Austriei, Gre-
ciei, Egiptului etc., dar și realizarea de 
locomotive Diesel-hidraulice pentru 
manevre grele folosite atât în țară, 
cât și în Bulgaria și Cehoslovacia.

Domnul Constantin Cocenescu, 
ca reprezentant al României la lici-
tația de locomotive din SUA, a în-
cheiat primul contract de export lo-
comotive la Compania de Transport 
Santa Fe, cu aprecieri pozitive ale 
specialiștilor de peste ocean. 

 Destinul său profesional a cu-
noscut o nouă etapă ascendentă în 
anul 1971 în calitate de proiectant 
principal gradul I, când a contribuit 
cu succes la fi nalizarea unor licitații 
și încheierea de numeroase contrac-
te pentru proiectare, execuție și li-
vrare la export, dintre care mențio-
năm: realizarea a 25 de locomotive 
1100 CP pentru ecartament îngust 
de 760 mm, livrate pentru Căile 
Ferate din Bulgaria (pe ruta dintre 
localitatea September și granița cu 
Grecia, pe o distanță de 100 km 
cu 33 tuneluri, cu numeroase cur-
be foarte strânse); realizarea a 32 
de locomotive de 1740 CP, ecarta-
ment 1050 mm pentru Căile Ferate 
din Mozambic; realizarea a 200 lo-
comotive Diesel-hidraulice de 2400 
CP, ecartament normal de 1435 
mm, la care s-au executat modifi -
cări ale motorului cu injecție directă 
– și care se realizau până atunci sub 
licență Maybach –, ajungându-se în 
fi nal la realizarea celei mai mari lo-
comotive de fabricație românească 

după puterea instalată.
În anul 1987, inginerul 

Constantin Cocenescu s-a 
înscris la doctorat la Insti-
tutul Politehnic Traian Vuia 
din Timișoara, sub îndruma-
rea eminentului „Profesor 
Emerit“ Ioan Zăgănescu, cu 
tema „SUSPENSIA PNEU-
MATICĂ PE VEHICULE FE-
ROVIARE“. A susținut cele 
4 referate dar, din păcate, 
prin moartea profesorului 
Zăgănescu nu a mai susținut 
examenul fi nal. 

În perioada 1975 – 1991 
a lucrat la FAUR București 
unde a obținut numeroa-

Personalitati ale stiintei si inginerieiPersonalitati ale stiintei si ingineriei‚ ¸¸

Ing. Constantin Cocenescu

CONSTANTIN COCENESCU, PĂRINTELE ÎN VIAȚĂ 
AL LOCOMOTIVELOR ROMÂNEȘTI
Ing. Sorin Mihăilescu, vicepreședinte al Fundației Naționale „Niște țărani“,
fondator al Grupului „Contrast“

LDE 1300 CP fabricată pentru Căile Ferate Poloneze
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se realizări: coordonarea întocmirii 
proiectului, a execuției prototipului 
și a punerii în funcțiune a utilajului 
de curățire a estacadei de cărbune 
la termocentralele Turceni; activități 
de urmărire, proiectare, execuție și 
probe la locomotivele DLH 2400 CP 
pentru Republica Democrată Ger-
mană, LDH 1250 CP pentru Bul-
garia, LDH 1250 CP pentru China, 
reparații și modernizări cu imple-
mentări de echipamente românești 
la numeroase motoare și instalații, 
activități de service pentru locomo-
tivele livrate în Egipt etc. Totodată 
a desfășurat activități de cercetare 
privind dezvoltarea materialului ru-
lant, optimizarea suspensiei vehicu-
lelor moderne de cale ferată, studiul 
calității de mers în aliniament și în 
curbe a unui vehicul feroviar cu sus-
pensie pneumatică, adaptarea loco-
motivelor Diesel-hidraulice la func-
ționarea în sistem dual (gaz metan 
– motorină), fi ind prima realizare 
din lume în acest domeniu, funcțio-
narea generatorului sincron trifazat 
pentru locomotivele Diesel, și prin 
participarea sa la programului die-
selizarea transportului feroviar, în 
prima grupă de specialiști români.

Urmare a prestigiului acumulat și 
datorită creșterii exportului de loco-
motive Diesel din gama 100 – 2400 
CP, a creat premiza organizării de 
sesiuni de comunicări tehnico-știin-
țifi ce cu tema „Realizări și preo-

cupări în dezvoltarea materialu-
lui rulant“, dintre care se remarcă 
Prima sesiune organizată la Clubul 
Uzinei FAUR în perioada 5 – 7 no-
iembrie 1987, la care au participat 
specialiști în domeniu 
din țară din institutele 
politehnice, institutele 
de proiectări și uzinele 
producătoare. În urma 
succesului obținut de 
prima sesiune s-a or-
ganizat a Doua sesiu-
ne, la Poiana Brașov, 
în perioada 10 – 14 
octombrie 1989, cu o 
largă participare inter-
națională.

Inginerul Constan-
tin Cocenescu a par-
ticipat în calitate de 
specialist la soluțiile 
tehnice privind fabri-
cația de locomotive la 
Întreprinderea Elec-
troputere Craiova și 
motoare termice la 
U.C.M. Reșița. Și după 
1990, domnul inginer 
Constantin Cocenescu a participat 
activ la dezvoltarea materialului ru-
lant românesc.

Este un bun român, participând 
la realizarea monumentelor impor-
tante din România din ultimii 20 de 
ani, dintre care se remarcă statuia 
ecvestră a regelui Carol I, autor Flo-

rin Codre, amplasată în Piața Revo-
luției din București, a cărei dezvelire 
a avut loc pe 6 decembrie 2010, în 
prezența Principesei Margareta și a 
Principelui Radu.

Datorită acestor realizări, ingine-
rului Constantin Cocenescu i s-a con-
ferit diploma de DOCTOR HONO-
RIS CAUSA de către ACADEMIA 
DACOROMÂNĂ, la 25 aprilie 2013.

IATĂ CUM O VIAȚĂ NU SE 
MĂSOARĂ PRIN ANI, CI PRIN 
FAPTELE ANILOR! 

Automotor GANZ-MAVAG reechipat 
cu subansambluri românești în Egipt
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Anul 1993, trăit de mine, a fost 
un an oarecare în istoria omenirii, 
fără evenimente care să fi  rămas 
în memoria colectivă, c u semnifi -
cații transformatoare, cu schimbări 
și transformări radicale în plan po-
litic, cu evenimente dramatice și cu 
efecte pe termen lung cum a fost de 
exemplu anii 1989 sau 1991, 2003, 
2011 etc.

Pentru trecătoarea și scurta 
mea existență însă, anul 1993, aș 
putea zice că nu a fost unul oareca-
re, evenimentele înregistrate și ex-
periențele trăite au marcat evoluția 
mea profesională și umană, mi-au 
îmbogățit experiența de viață, volu-
mul de cunoștințe profe-
sionale și mi-au deschis 
perspectiva asupra lumii 
contemporane, asupra 
dimensiunilor economice 
și sociale ale sectorului 
energiei în care activam 
din 1979. 

În primul rând trebuie să men-
ționez că în 1993 am împlinit vârsta 
de 40 de ani, prag psihologic pentru 
mine, pragul de la care am început 
să realizez tot mai des și mai acut 
că rezerva de timp de care dispun 
este limitată, și că sarcina valorifi -
cării ei cât mai util pentru propria 
mea viață și devenire, dar și pentru 
cei din jurul meu, față de care nu 
am putut și nu pot rămâne indife-
rent, nepăsător la suferințe și ne-
dreptăți, la agresiuni venite din par-
tea a numeroși semeni, posedați de 
lăcomie, de invidie și de dorința de a 
domina și parveni cu orice mijloace 
și prin orice metode.

Așa cum am spus mai sus, mie 
acest an insignifi ant mi-a adus pe 
lângă tristeți, dezamăgiri, deziluzii 
și suferințe fi rești în lupta cu gre-
utățile vieții, mi-a adus și surprize 
plăcute, satisfacții și bucurii care cu 
siguranță au compensat toate ce-
lelalte, trăiri menționate anterior și 
mi-au fortifi cat puterile pentru mer-
sul înainte spre un viitor încărcat 
de incertitudini, dar și foarte pro-
mițător în care speranța realizării 
profesionale și umane s-a dovedit a 

fi  întemeiată și confi rmată până la 
momentul în care scriu aceste rân-
duri, cu caracter de amintiri și re-
memorări plăcute și întrucâtva re-
confortante. 

Eram la 3 ani de la tragicele eve-
nimente din decembrie 1989, care 
au dus cum am spus de mai multe 
ori la schimbarea radicală a lumii în 
care trăiam și am fost ca om și spe-
cialist până în 1989. Schimbasem 
pentru a treia oară locul de muncă, 
domeniul de activitate aș putea spu-
ne, preocupările, provocările și pri-
oritățile activității profesionale, de 
la jumătatea lunii noiembrie 1992, 
lucram în cadrul Serviciului de tari-

fe pentru energia electrică și termi-
că, din cadrul Direcției de strategie 
și dezvoltare economică, înfi ințată 
în Regia Autonomă de Electricitate 
RENEL, în urma restructurării activi-
tăților din RENEL, pe modelul com-
paniei naționale de electricitate din 
Franța, Electricite de France (EdF), 
restructurare realizată pe baza stu-
diului contractat de RENEL cu com-
pania de consultanță Bossard din 
Franța, referit în toate discuțiile și 
materialele vremii ca studiu Bos-
sard. EdF, era o companie integra-
tă pe verticală, organizată la nivel 
național, care presta activitățile de 
producere transport, distribuție și 
comercializare sau furnizare a ener-
giei, pentru toate categoriile de con-
sumatori din Franța. 

Unul din cele mai importante 
instrumente pentru gestionarea și 
garantarea rezultatelor și perfor-
manțelor economice ale Edf, era 
sistemul de tarifare, fundamentat 
încă din anii 50, ani de începere și 
derularea a complexului program de 
construcție la nivel național a par-
cului de centrale electrice nucleare, 
destinate în primul rând nu să îm-

bogățească compania, ci să satisfa-
că nevoia imperioasă de energie a 
unei economii în plină expansiune 
din una din cele mai dezvoltate țări 
ale lumii contemporane, care după 
pierderea coloniilor, trebuia să re-
zolve problema energetică, cu puți-
nele resurse interne pe care le avea, 
Franța nu dispunea rezerve de pe-
trol, de cărbune, de gaze naturale, 
de mari căderi de apă, fapt pentru 
inginerii din Franța au propus sta-
tului francez un amplu program de 
cercetare, proiectare, realizare și 
exploatare de centrale electrice nu-
cleare de mare putere capabile să 
producă sufi cientă energie electri-

că de calitate pentru susținerea 
ambițioaselor programe de dez-
voltare economică și socială, de 
creștere economică susținută, 
care s-au realizat în boom-ul de 
după al Doilea Război Mondial. 
Costurile de investiții asociate 
acestui program de dezvolta-

re a sistemului energetic național 
francez, care a presupus și reali-
zarea infrastructurii de linii și stații 
de transformare și de conexiuni de 
înaltă și foarte înaltă tensiune pen-
tru rețeaua de transport a energiei 
electrice și linii și stații de transfor-
mare de înaltă tensiune pentru rețe-
le de repartiție, și de medie și joasă 
tensiune pentru rețelele electrice de 
distribuție, fapt pentru care toate 
investițiile au fost făcute de statul 
francez, într-o companie de mari di-
mensiuni organizată așa cum spu-
neam la nivel național. Pentru susți-
nerea economică a acestui program 
economiștii și inginerii francezi au 
elaborat un foarte dezvoltat sistem 
de prețuri și tarife pentru energia 
electrică bazat pe teoria costurilor 
marginale pe termen lung. 

Studiul Bossard a recomandat 
atunci ca în cadrul RENEL să se înfi -
ințeze o direcție specializată și res-
ponsabilă de gestionarea dezvoltări 
economice a regiei, DSDE, în cadrul 
căreia să se creeze un serviciu spe-
cializat pe proiectare și implementa-
rea tarifelor pentru energia electrică 
și pentru energia termică furnizată 
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de RENEL consumatorilor prin fi lia-
lele sale. 

Unul din obiectivele sistemului de 
tarifare era și implementare unui set 
de politici și măsuri privind utilizarea 
efi cientă a energiei prin semnalele 
de preț pe care diversele categorii 
de consumatori le primeau. Pentru 
noi toți membri serviciului gândirea 
era nouă, iar provocările foarte mari, 
sarcina mea era de a promova prin 
sistemul de tarife conceptul de ges-
tionarea rațională a consumului de 
energie, concept 
foarte actual atunci 
în practica compa-
niilor de electricitate 
din SUA și cunoscut 
sub numele de De-
mand Side Mange-
ment (DSM), intro-
dus de fapt de teoria 
economică a planifi -
cării integrate a re-
surselor, Integrated 
resource planning, 
care considera că 
una din resursele ce 
trebuie avute în ve-
dere în planifi carea dezvoltării siste-
melor energetice era reprezentată de 
utilizarea efi cientă a energiei, în toa-
te domeniile de activitate și la toate 
categoriile de consumatori, realizată 
prin programe DSM. Toate aceste in-
formații erau realativ noi, pentru noi, 
era o perioadă de acumulări de cu-
noștințe, metode și practici, fapt pen-
tru care participările la conferințe de 
specialitate, obținerea de materiale 
și documentații, elaborare de studii 
și cercetări, publicarea de articole de 
specialitate, precum și schimburi de 

experiență și vizite la mari companii 
de electricitate din SUA și în Europa, 
erau foarte folositoare în rezolvarea 
problemelor și implementare cât mai 
corectă și mai efi cientă a noilor teh-
nici și metode practicate în economia 
de piață. Toate aceste aspecte noi ale 
activității mele ca inginer electroener-
getic au reprezentat atunci elemente 
de stimulare a dezvoltării profesiona-
le de care vorbeam anterior.

RENEL era înscrisă în acea peri-
oadă într-un program de parteneri-

at cu companii similare „surori“ din 
SUA, program gestionat de Agenția 
Statelor Unite de Dezvoltare In-
ternațională (USAID), prin care se 
sponsorizau programe de instruire 
și perfecționare profesională a spe-
cialiști lor din RENEL, deosebit de 
utile în procesul de tranziție de la 
economia centralizată și dirijată di-
nainte de 1989 la economia de pia-
ță, bazată pe autonomie și pe com-
petitivitate. În cadrul programului, 
USAID sponsoriza seminarii, în țară, 
stagii de pregătire a specialiștilor 

din RENEL, participări la Conferin-
țe și evenimente de specialitate, în 
SUA și vizite la companiile surori cu 
care RENEL era înfrățită în cadrul 
programului de parteneriat.

Faptul că stăpâneam bine limba 
engleză, făcusem în 1982 cursuri 
postuniversitare suplimentar față 
de cursurile din liceu și facultate, și 
studiasem serios limba franceză în 
anii de școală generală și în cei 5 ani 
de liceu, îmi dădea posibilitatea să 
benefi ciez din plin de transformările 

amintite și să pot 
înțelege și valorifi -
ca documentațiile, 
studiile și lecțiile 
de la cursurile de 
pregătire și instru-
ire. 

Așa se explică 
faptul că în de-
cembrie 1993 am 
participat la un 
simpozion, privind 
Iluminatul electric 
efi cient, Effi cient 
Lighting Sympo-
sium, organizat în 

SUA la Sottsdale în Arizona, de in-
stitutul de cercetări Electric Power 
Research Institute (EPRI), Compa-
nia de Electricitate din Arizona și 
Primăria orașului Scottsdale. După 
această explicitare a contextului 
istoric al activității mele, și a pro-
blemelor cu care ne confruntam, 
istoria, trăită intens, a acestei de-
plasări plină de evenimente nepre-
văzute și a cărei experiență mi-a 
rămas vie în amintire, o voi conti-
nua în unul din numerele viitoare 
ale buletinului nostru. 
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> The role of tariffs, subsidies, financial and fiscal incentives 
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> 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). 
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> The future of coal in Europe
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