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FOREN 2020 - ENERGY TRANSITION IN SOUTH EAST EUROPE:  
OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND PERSPECTIVES 

Forumul Energetic al Europei Centrale și de Est, organizat la fiecare doi ani, este cel mai important 
eveniment al Consiliului Mondial al Energiei din regiune găzduit de Comitetul Național Român al 
Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME).Fiind un eveniment major al CME în 2020, se intenționează 
să sprijine misiunea CME de a informa dezbaterea energetică și de a crea un dialog cu privire la politicile 
energetice pentru un viitor energetic durabil. 

Datorită participării unui număr mare de factori de decizie și a celor mai buni specialiști în domeniul 
energiei din regiune, FOREN este o platformă puternică pentru dialog, comunicare între țările regiunii 
CEE, menită să abordeze și să analizeze problemele majore și tendințele energetice, oferind în același 
timp recomandări relevante pentru factorii de decizie guvernamentali, corporativi și academici, pentru 
un viitor durabil în lume. FOREN reprezintă, de asemenea, o platformă ideală pentru cooperarea 
regională, care vizează îmbunătățirea securității energetice. 

FOREN 2018, a reunit peste 550 de delegați din peste 15 țări, factorii de decizie din companii private 
și de stat din industria energetică, manageri de top și membri ai comisiilor naționale WEC din regiunea 
CEE, oficiali de rang înalt din autoritățile guvernamentale, locale și regionale, factorii de decizie din 
cadrul companiilor de energie naționale și străine, reprezentanți de seamă ai mediului academic și 
educației, investitori și dezvoltatori, experți de renume din institutele de cercetare, dezvoltare și ITC. 

Anul acesta va avea loc cea de a 15-a ediţie organizată de CNR-CME începând din anul 1992, în 
perioada 6-10 Septembrie 2020, la Vox Maris Grand Resort, Costinești, România. Tema evenimentului 
va fi  ENERGY TRANSITION IN SOUTH EAST EUROPE: OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND 
PERSPECTIVES și va cuprinde: 

⦁ 10 evenimente principale 

⦁ 5 secțiuni de comunicări științifice 

⦁ Expoziție internatională 

⦁ 17 mese rotunde la nivel corporate 
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TUTORIAL 1 

 

SISTEM DE MANAGEMENT AL REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE MODERNE 

MOTIVAŢIE 

 Condiţiile impuse sistemelor de distribuţie privind alimentarea fiabilă şi economică a utilizatorilor 

precum şi dezvoltarea sistemelor informatice a condus la noi concepte privind atât structura sistemelor 

de distribuţie cât şi a modului de management al acestora. Dezvoltarea agregatorilor energetici şi a 

comunităţilor energetice precum şi cerinţele privind integrarea surselor regenerabile de energie dar şi 

a sistemelor de alimentare a automobilelor electrice impun noi soluţii pentru managementul reţelelor de 

distribuţie şi un nou model pentru managementul activelor. În mare măsură, aspectele practice legate 

de funcţionarea noilor reţele de distribuţie sunt cuprinse în pachetul de standarde EN 61850 care 

asigură compatibilizarea soluţiilor adoptate pentru gestionarea sistemelor de distribuţie.  

 Cerinţele principale privind sistemele de distribuţie dar şi unele studii de caz vor pune în evidenţă 

cele mai importante aspecte legate de managementul sistemelor de distribuţie şi a eforturilor 

operatorilor de distribuţie pentru a construi viitoarele sisteme de alimentare a utilizatorilor de energie 

electrică. 

OBIECTIVE 

 • Evaluarea noilor direcţii de dezvoltare a sistemelor de distribuţie; 

 • Analiza noilor structuri ale sistemelor de distribuţie;  

 • Identificarea principalelor exigenţe privind sistemul de management al distribuţiei (Distribution 

Management System DMS); 

 • Componentele şi responsabilităţile DMS; 

 • Managementul activ al reţelei (Active Network Management ANM); 

 • Studiu de caz;  

 • Managementul activelor (Asset Management); încadrarea în managementul organizaţiei; 

 • Activităţi de monitorizare, exploatarea oportunitaţilor pentru reducera riscului la un nivel acceptat; 

 • Studii de caz în reţelele electrice de distribuţie. 

 

MOD DE REALIZARE 

 • Prezentarea şi analiza noilor structuri ale sistemelor de distribuţie; 

 • Exemple de tehnologii utilizate şi efecte asupra caracteristicilor sistemelor de distribuţie; 

 • Prezentarea problemeor actuale privind senzoristica pentru managementul activelor; 

 • Discuţii pe baza studiilor de caz. 
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TUTORIAL 2 

 

PROVOCĂRI ȘI RISCURI ALE TRANZIȚIEI DIN SECTORUL ENERGIEI ÎN 

ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL PROPUNERII GREEN DEAL. LA CE AR TREBUI SĂ 

REFLECTEZE REPREZENTANȚII COMPANIILOR DIN DOMENIU 

MOTIVAȚIE 

Propunerea Green Deal este o provocare disruptivă pentru toate Statele Membre UE. Ea se 

adresează tuturor economiilor și ambiționează să transforme Europa în primul continent ”climate 

neutral”, iar sectorul energetic are cel mai important rol. Transformarea radicală impusă de această 

propunere va solicita anual cca 2-2,5% din GDP/PIB -ul fiecărei țări europene, iar acest cost va fi 

suportat în primul rând de sectorul energetic. Toate companiile din domeniu vor fi interesate să identifice 

strategiile pe termen lung necesare unei asemenea tranziții. Și întrucât schimbările trebuie făcute rapid, 

companiile trebuie să fie conștiente de riscurile și provocările, dar și oportunitățile pe care le au în față. 

OBIECTIVE 

- Identificarea provocărilor ridicate de propunerea Green Deal; 

- Stabilirea riscurilor posibile, specifice companiilor energetice; 

- Identificarea unor costuri ale tranziției specifice companiilor;  

- Identificarea unor avantaje în cazul aplicării Green Deal; 

- Stabilirea unui crochiu pentru strategia companiei în perspectiva 2050. 

MOD DE REALIZARE 

- Prezentarea elementelor de bază ale propunerii Green Deal 

- Prezentarea riscurilor de schimbări climatice și de digitalizare 

- Trecerea în revistă a tehnologiile aplicabile (eficiența energetică, regenerabile, power - to - X etc.). 

Compatibilitatea cu situația României 

- Lucru pe grupuri ale reprezentanților producătorilor, transportatorilor și distribuitorilor pentru stabilirea 

unui crochiu pentru strategia companiei în perspectiva 2050.  
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TUTORIAL 3 

 

PACHETUL LEGISLATIV EUROPEAN ”ENERGIE CURATĂ PENTRU TOȚI 

EUROPENII”. IMPLEMENTAREA ÎN ROMÂNIA 

MOTIVAȚIE 

Până la realizarea obiectivelor Green Deal, pachetul legislativ ”Energie Curată” definește 

jaloanele pentru îndeplinirea țintelor pentru anul 2030. El stabilește schimbările dorite a se realiza de 

la eficiența energetică la procentajul producerii de energie pe bază de surse regenerabile, neuitând 

însă evoluția piețelor specifice: energie electrică și gaze. România ar trebui să fie pregătită pentru toate 

aceste transformări, iar companiile din domeniu vor face față provocărilor? Este pentru prima oară când 

- alături de celelalte State Membre - România va avea un Plan Național Integrat pentru Energie și 

Schimbări Climatice (PNIESC) care propune măsuri macro, dar companiile românești sunt pregătite 

pentru a concura pe niște piețe competitive care acoperă întreaga Uniune Europeană? O discuție mai 

adâncă asupra acestor probleme este evident nu numai interesantă, dar și utilă. 

OBIECTIVE 

- Identificarea provocărilor ridicate de pachetul legislativ; 

- Stabilirea riscurilor posibile, specifice companiilor energetice, introduse de implementarea pachetului 

legislativ; 

- identificarea unor căi la îndemâna companiilor pentru urmărirea traiectoriei propuse pentru România: 

- Stabilirea unui crochiu pentru strategia companiei în perspectiva anului 2030. 

 

MOD DE REALIZARE 

- Prezentarea elementelor de bază ale pachetului legislativ și ale PNIESC: 

- Prezentarea riscurilor aferente: 

- Trecerea în revistă a tehnologiile aplicabile. Compatibilitatea cu situația României. 

- Lucru pe grupuri ale reprezentanților producătorilor, transportatorilor și distribuitorilor pentru stabilirea 

unui crochiu pentru strategia companiei în perspectiva 2030. 


