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În acest an 2020, vor fi  aniver-
sări deosebit de importante pentru 
conducerea operativă prin dispe-
cer a Sistemul Energetic Național 
(SEN), și anume:

Se împlinesc 65 de ani de la înfi -
ințarea DISPECERULUI ENERGETIC 
NAȚIONAL

Se împlinesc 70 de ani de la înfi -
ințarea DISPECERULUI ENERGETIC 
CÂMPINA

Conducerea operativă prin dis-
pecer a apărut și a evoluat în timp 
în funcție de dezvoltarea consumu-
lui și producției de 
energie electrică, de 
dezvoltarea instala-
țiilor de transport și 
distribuție a energiei 
electrice, de progre-
sul tehnic realizat 
în aceste domenii și 
are o istorie proprie 
privind apariția și 
evoluția ei.

În Muntenia, încă 
înaintea celui de-al 
doilea război mondi-
al, s-au format două 
sisteme energetice 
importante: Siste-
mul energetic al So-
cietății Generale de 
Gaz și Electricitate 
București și Sistemul 
energetic al Societății Concordia – 
Departamentul Electrica.

În 1952, s-a reușit interconec-
tarea celor două sisteme energetice 
și apoi s-a interconectat și sistemul 
IRE Brașov, prin linia 60 kV Câmpi-
na – Brașov. Sistemul energetic ast-
fel format în Muntenia era cel mai 
mare din țară și va deveni nucleul 
viitorului Sistem Energetic Național. 
Odată cu interconectarea centrale-
lor electrice și a formării primelor 
sisteme energetice zonale, a apărut 
ca necesară coordonarea operativă 
permanentă a funcționării acestora 
în comun și, astfel, a apărut o ac-
tivitate nouă, cea de CONDUCERE 
OPERATIVĂ PRIN DISPECER, asigu-

rată permanent (24 din 24 de ore 
ale fi ecărei zilei) de către personal 
specializat corespunzător care să 
lucreze în ture. Această activita-
te, numită inițial DISPATCHING s-a 
dezvoltat și s-a organizat în mod 
continuu potrivit dezvoltării siste-
melor energetice locale, interconec-
tării acestora la SEN și a interconec-
tării Sistemului Energetic Național 
cu sistemele energetice ale țărilor 
vecine și ale altor țări.

Primul dispecer energetic a fost 
înfi ințat la Câmpina – „Serviciul 

Dispatching“ –, la data de 10 iunie 
1950, de către SOVROMPETROL, 
Departamentul Electrica – Câmpina, 
de care aparținea în acea perioadă 
sistemul energetic de pe Valea Pra-
hovei, și poate fi  considerat, istoric 
– ca urmare a atestării documenta-
re –, primul dispecer organizat din 
țară. La București, activitatea de 
dispecer s-a organizat în aceeași 
perioadă în cadrul Serviciului Uzini 
al IRE București.

În mod asemănător Dispecerilor 
Câmpina și București, s-au înfi in-
țat și organizat, în luna noiembrie 
1951, Dispecerii Energetici Brașov 
și Sibiu și, în continuare, treptat, 
celelalte activități de dispecer din 

țară, plecând de la punctele de co-
mandă operativă existente, în func-
ție de dezvoltarea instalațiilor ener-
getice din zonă, de necesitatea de 
coordonare a funcționării acestora și 
de condițiile locale.

În anul 1954, la data de 17 sep-
tembrie, prin punerea în funcțiune 
a liniei 110 kV Fântânele – Brașov, 
s-au interconectat sistemele ener-
getice Muntenia și Ardeal a căror 
funcționare în comun trebuia coor-
donată de către o treaptă de dispe-
cer superioară celor existente.

Ca urmare a dez-
voltării SEN, s-a impus 
organizarea unei trepte 
superioare de conduce-
re operativă și astfel, în 
anul 1955, a intrat în 
funcțiune DISPECERUL 
ENERGETIC NAȚIONAL, 
a cărui primă zi de ac-
tivitate, cu dispeceri în 
tură, a avut loc în 13 
iunie 1955, în camera 
de comandă amena-
jată special la etajul 2 
al clădirii MEE din Bdul 
Magheru.

La sistemul ener-
getic alcătuit din inter-
conectarea sistemelor 
Ardeal și Muntenia din 
anul 1954, în anul 1956 

se interconectează zona Oltenia de 
Nord, iar în anul 1957, Banatul de 
Vest. În anul 1959, se interconec-
tează la sistemul astfel format zona 
Moldova, prin axa liniilor de 110 kV 
Focșani – Buzău, Buzău – Ploiești 
Nord, Ploiești Nord – Florești. În 
stația 110 kV Florești s-a făcut pri-
mul paralel între sistemele energe-
tice Muntenia și Moldova, în ziua de 
24 ianuarie 1959, la data aniversării 
a 100 de ani de la Unirea Principa-
telor Române.

În anul 1963, s-a pus în func-
țiune prima linie de interconexiu-
ne pentru funcționarea în paralel 
a Sistemului Energetic Național cu 
Sistemele Energetice Interconec-

EditorialEditorial

2020 - UN AN ANIVERSAR PENTRU CONDUCEREA 
OPERATIVĂ PRIN DISPECER A SISTEMULUI ENERGETIC 
NAȚIONAL
Ing. Cătălin Marinescu, consilier al CNR – CME
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tate (SEI) ale țărilor vecine care a 
fost linia 220 kV CTE Luduș – Leme-
șani (stație din sistemul energetic 
al Republicii Socialiste Cehoslovace 
– RSCS). Primul paralel între aceste 
sisteme (SEN și SEI) a fost făcut în 
ziua de 27 octombrie 1963.

Înainte de anul 1981, balanța 
producere – consum a SEN a înce-
put să fi e dezechilibrată, ca urma-
re a creșterii mari a consumului și 
funcționării necorespunzătoare a 
grupurilor din centralele pe cărbu-
ne (Rovinari, Turceni, Doicești). Pe 
măsura trecerii anilor, acest de-
zechilibru s-a agravat din ce în ce 
mai mult. În aceste condiții, balanța 
fi ind continuu dezechilibrată, echili-
brarea ei la începutul perioadei se 
făcea operativ de către dispecerul 
de serviciu de la DEC, folosind, pe 
rând, creșterea abuzivă a producției 
la CHE Porțile de Fier, peste nivelul 
cuvenit părții române, și din import 
neplanifi cat din SEI, până la limita 
protestelor partenerilor.

Astfel, s-a impus întreruperea 
funcționării SEN în paralel cu SEI, 
prin deconectarea pe rând a linii-
lor de interconexiune și trecerea 
la funcționarea izolată, care a du-
rat timp de 9 ani, până în data de 
13 martie 1990, când s-a reluat 
funcționarea interconectată în pa-
ralel cu SEI.

După separarea SEN de SEI, 
frecvența a scăzut treptat la 49,5 
Hz, valoare care nu a putut fi  men-
ținută timp mai îndelungat nefi ind 
rezerve, după care a scăzut la 49 
Hz și, în continuare, la valori tot mai 
scăzute, ceea ce a condus la func-
ționarea automaticii de DASf având 
treptele de acționare pe tranșe re-
glate la nivelurile de 48,5 Hz, 48 
Hz, 47,5 Hz și 47 Hz, corespunzător 
funcționării interconectate la 50 Hz. 
Dispecerul național de serviciu din 
acea perioadă nu mai avea posibi-
lități de reglaj a frecvenței, ci nu-
mai de menținere a ei la un nivel cât 
mai ridicat peste 47 Hz, în funcție 
de variațiile consumului și de posibi-
litățile efective de producere a cen-
tralelor, ca să se evite fucționarea 
DASf. Când acest echilibru nu mai 
era posibil de menținut prin acționa-
rea automaticii de DASf, se efectuau 
deconectări manuale de consum și 
se ridica frecvența.

În anul 1985, prin Decret Prezi-
dențial se instituie stare de necesi-

tate și regim militarizat în unitățile 
Sistemului Energetic Național. Ca 
urmare, și la DEN s-a organizat un 
comandament militar, compus din 
trei ofi țeri cu pregătire superioară, 
cu regim de lucru în tură, pentru 
acoperirea celor 24 de ore ale zilei 
în camera de comandă a dispeceru-
lui național, pentru supravegherea 
conducerii operative prin dispecer a 
funcționării SEN, care era în condiții 
de defi cit permanent, cu frecvența 
de 47 Hz, cu acționarea frecventă a 
DASf, care perturba prin întreruperi 
în alimentare consumul industrial și 
al populației din țară.

Activitatea Dispecerului Ener-
getic Național era puțin cunoscută 
până atunci de către ofi țerii respec-
tivi. Exista ideea că în SEN situația 
grea de funcționare se datora indis-
ciplinei personalului. În scurt timp 
s-au convins și au apreciat că disci-
plina de dispecer este ca la armată, 
iar acțiunile personalului treptelor 
de dispecer sunt corecte din punct 
de vedere tehnic și organizatoric, cu 
respectarea strictă a regulamentelor 
în vigoare pentru situația de func-
ționare a SEN din acea perioadă și 
sunt îndeplinite de personal opera-
tiv cu o înaltă califi care profesională 
și într-un ridicat spirit de disciplină. 
Nu s-au amestecat în conducerea 
operativă prin dispecer a SEN și nu 
a existat niciun reproș din partea lor 
privind această activitate.

Ca urmare a evenimentelor din 
21 – 22 decembrie a anului 1989, 
consumul de energie electrică în SEN 
a început să scadă, frecvența de func-
ționare a început să se ridice treptat 
spre valoarea normală de 50 Hz și s-a 
alimentat în mod corespunzător con-
sumul. Astfel, în data de 13 martie 
1990, s-a reluat funcționarea interco-
nectată în paralel cu SEI.

Activitatea de conducere opera-
tivă prin dispecer, de la nivelul DEN 
și de la celelalte trepte de dispecer, 
a revenit la o activitate normală în-
tr-un sistem energetic cu o funcțio-
nare normală. În anul 2004, au fost 
fi nalizate cu rezultate bune probe-
le din programul întocmit cu UCTE, 
în vederea funcționării în paralel a 
SEN al României cu întregul sistem 
al UCTE.

La data de 10 octombrie 2004, 
la ora 10:34, prin conectarea în sta-
ția 400 kV Arad a liniei 400 kV Șan-
dor Falva de interconexiune cu SEN 

al Ungariei, care funcționa în paralel 
cu UCTE, SEN al României a intrat în 
paralel cu UCTE. Paralelul s-a efec-
tuat prin telecomanda de la DEC a 
întreruptorului liniei respective.

Activitatea de conducere ope-
rativă prin dispecer de la începu-
turile sale s-a bazat pe realizarea 
comunicărilor între oameni, având 
un specifi c aparte. Prin vorbitul la 
telefon (pentru informații, dispoziții, 
confi rmări) între cei de la dispecer 
și personalul de exploatare, acești 
oameni s-au cunoscut, au comuni-
cat cu un limbaj comun și s-au înțe-
les între ei, și-au transmis respon-
sabilități, și-au asumat răspunderi 
având ca scop comun alimentarea 
consumatorilor cu energie electrică 
și termică și asigurarea funcționării 
sistemului energetic național în con-
diții de siguranță. S-au apreciat, au 
avut încredere unii în alții, deși nu 
s-au văzut și probabil nu se vor ve-
dea niciodată la față. Aceasta este 
una dintre trăsăturile minunate ale 
activității de conducere operativă 
prin dispecer, care a contribuit mult 
la succesul dezvoltării acestei acti-
vități liber consimțite și a făcut po-
sibilă trecerea ei prin cele mai grele 
încercări ale Sistemului Energetic 
Național.

La Dispecerul Energetic Național, 
înfi ințat în anul 1955, au avut loc 
sărbătoriri aniversare în anii 1965 (la 
10 ani), 1975 (la 20 de ani), 1980 (la 
25 de ani), 1985 (la 30 de ani), 1995 
la (la 40 de ani), 2005 (la 50 de ani) 
și 2015 (la 60 de ani). La aceste săr-
bătoriri, au participat atât Dispecerii 
Energetici Teritoriali, cât și reprezen-
tanți ai celorlalte trepte de dispecer 
din țară. Cu prilejul aniversării a 50 
de ani (2005), s-a elaborat o mono-
grafi e Dispecerul Energetic Național 
50 de ani 1955-2005, cu un album 
foto cu amintiri și un DVD, intitulat 
DEN – 50 de ani. La aniversarea a 60 
de ani (2015) s-a elaborat un mate-
rial documentar DEN, 60 de ani de 
echilibru și siguranță.

Aceleași sărbătoriri au avut loc 
și la Dispecerul Energetic Câmpina, 
care din anul 1972 s-a mutat la Plo-
iești și a devenit  Dispecerul Ener-
getic Poiești, în anii 2000 și 2010, 
aniversări la care au participat 
foștii dispeceri alături de cei actu-
ali, cât și invitați de la Dispecerul 
Energetic Național și de la alți dis-
peceri din țară. 

EditorialEditorial
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●  Dr Peter Fath, Managing Di-
rector of RCT Solutions GmbH and 
Chairman of the Board of VDMA 
Photovoltaic Equipment, comment-
ed: “European solar PV production 
can be profi table. A recent study 
from VDMA together with the Ger-
man solar research institute Fraun-
hofer ISE, shows that solar PV man-
ufacturing in Europe and Germany 
can be highly competitive if the size 
of the production fab is appropriate. 

● There needs to be a compre-
hensive industrial strategy for the 
solar industry located in the EU as 
part of the pending release of the 
EU’s own ‘Green Deal’ strategy, 
according to German manufactur-
ing trade group VDMA (Mechanical 
Engineering Industry Association) 
and solar trade association, Solar-
Power Europe.

● Dr Jutta Trube, Vice Manag-
ing Director Electronics, Micro and 
New Energy Production Technol-
ogies & Division Manager Photo-
voltaic Equipment at VDMA, said: 
“Solar PV energy generation is one 
of the most cost-effective sourc-
es of electricity in Europe and in 
many parts of the world, and in 
the near future it will be the larg-
est power generation source. As a 
clean and scalable technology, it 
is in a perfect position to deliver 
the European Green Deal. In fact, 
Europe has a long history when it 
comes to solar, as it was European 
research institutes and developers 
that led the world in solar innova-
tion. To safeguard Europe’s secu-
rity of energy supply and ensure 
energy self-suffi ciency, we need to 
strengthen the industrial capacity of 
European solar manufacturers. An 
industrial strategy for solar is thus 
of critical strategic importance for a 
green Europe.”

● Dr Peter Fath, Managing Di-
rector of RCT Solutions GmbH and 
Chairman of the Board of VDMA 
Photovoltaic Equipment, comment-
ed: “European solar PV production 

can be profi table. A recent study 
from VDMA together with the Ger-
man solar research institute Fraun-
hofer ISE, shows that solar PV man-
ufacturing in Europe and Germany 
can be highly competitive if the size 
of the production fab is appropriate. 
To further boost solar manufactur-
ing in Europe, a comprehensive and 
EU-wide industrial strategy for solar 
must be implemented. As European 
solar equipment manufacturers, we 

at VDMA are ready to contribute to 
the EU’s energy and climate targets.”

●Walburga Hemetsberger, CEO 
of SolarPower Europe, said: “The 
European Commission’s industrial 
policy represents a unique oppor-
tunity for the solar industry. With 
a new industrial strategy for solar, 
the EU can take global leadership 
on the existing and next genera-
tion of solar technologies, manu-
facturing, and services. A recent 
JRC study found that the European 
manufacturing chain could increase 
its competitiveness with an annual 
gigawatt production volume. With 
an industrial strategy in place we 

can make this happen and create 
sustainable high-tech jobs at com-
panies that will be able to benefi t 
from Europe’s world-leading solar 
research centres.”

● The majority of solar relat-
ed research institutes have already 
aligned in pushing for adequate R&D 
funding required for the Green Deal 
to be effective. R&D centres are 
also dependent the rebirth of the 
solar manufacturing sector that in-

cludes the complete upstream sup-
ply chain, something that has been 
eroded signifi cantly since China has 
come to dominate more than 70% 
of the manufacturing sector. 

● There was a noticeable num-
ber of European Commission em-
ployees and advisors that attended 
EU PVSEC last September, soon af-
ter the new Commission had been 
announced. 

● The hope is that policies put in 
place in the Green Deal will re-boot 
PV manufacturing in the EU and 
provide the lowest carbon footprint 
for a major increase in downstream 
PV installations.  

Politici energeticePolitici energetice

EU’S ‘GREEN DEAL’ NEEDS SOLAR 
MANUFACTURING STRATEGY, SAY TRADE BODIES*

*) Mark Osborne, https://www.pv-tech.org/
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Sectorul energiei electrice al 
Uniunii Europene (UE) a emis cu 
12% mai puțin dioxid de carbon 
(CO2) în 2019, comparativ cu un an 
mai devreme, deoarece generarea 
produsă de centralele electrice cu 
cărbune dur și cu lignit a scăzut 
cu 24% pe an.

Emisiile de gaze cu efect de 
seră au scăzut cu 120 de milioa-
ne de tone, ceea ce reprezintă 
cea mai puternică scădere din 
1990, arată un nou studiu rea-
lizat de Agora Energiewende și 
comunitatea Sandbag.

„Declinul de anul trecut al 
emisiilor de gaze cu efect de seră 
din UE se datorează în mare mă-
sură prețului emisiilor de CO2, 
care a continuat să atragă de pe 
piață surse de energie dăunătoare 
climei“, a declarat Matthias Buck, 
șeful Politicii Energetice Europene 
la Agora Energiewende. El a men-
ționat, însă, că menținerea prețului 
emisiilor de CO2 la nivelurile actuale 
este crucială pentru asigurarea ate-
nuării continue a încălzirii globale. 
În 2019, prețul respectiv a crescut 

la aproximativ 25 EUR (27,5 USD) 
pe tonă de CO2.

De asemenea, Buck a cerut Sis-
temului de Comercializare a Emi-
siilor din UE să reducă și mai mult 
numărul de permise pe care le eli-

berează pentru emisiile de gaze cu 
efect de seră în sectoarele energe-
tice, industriale și ale aviației in-
tra-europene.

Anul trecut, ponderea surselor 
regenerabile de energie din întrea-
ga UE a crescut la un nivel record de 
34,6%, sau cu 1,8 puncte procentu-
ale mai mult decât în   2018. Energia 
electrică produsă de parcurile eoli-

ene și solare a crescut cu 64 TWh 
la 569 TWh în 2019 și astfel, pen-
tru prima dată, a depășit cantitatea 
de energie electrică pe cărbune, cu 
100 TWh. Fermele eoliene au gene-
rat cu 14% mai mult energie elec-
trică în 2019 față de 2018, în timp 
ce centralele solare au înregistrat o 
creștere de 7% a producției lor. Pe 
de altă parte, producția de energie 
electrică a scăzut cu peste 6% din 
cauza secetei în curs.

În ceea ce privește adăugările 
anuale de capacitate, studiul men-
ționează că în 2019 au fost instala-
te 16,8 GW de parcuri eoliene, ceea 
ce înseamnă cu 5,1 GW mai mult 
decât anul precedent. În sectorul 
fotovoltaic solar (PV), adăugările 
anuale s-au dublat la 16,7 GW de 
la 8,2 GW.

Cu toate acestea, Buck averti-
zează că creșterea anuală a capa-
cității de energie regenerabilă ar 
trebui să fi e accelerată, pentru ca 
UE să își atingă obiectivul pentru 
2030, de a avea aproape o treime 
din energia totală provenită din sur-
se regenerabile. 

Politici energeticePolitici energetice

EMISIILE DE CO2 ALE UNIUNII EUROPENE 
AU SCĂZUT CU 12% ÎN 2019, DEOARECE 
CĂRBUNELE ESTE DEPĂȘIT DE ENERGIA 
EOLIANĂ ȘI SOLARĂ*

*) Preluare din https://renewablesnow.com/

IATĂ CUM UE AR PUTEA IMPOZITA CARBONUL 
ÎN ÎNTREAGA LUME
Ewa Krukowska, Bloomberg

Uniunea Europeană are un 
plan îndrăzneț de reducere brus-
că a emisiilor de carbon din fabri-
cile sale. Are ceea ce ar putea fi  
un plan și mai îndrăzneț, pentru a 
împiedica restul lumii de a ignora 
acele tăieri și de a elimina o mul-
țime de locuri de muncă europene, 
în același timp. Planul este de a im-
pozita o parte din carbonul produs 
de concurenții globali ai fabricilor 
europene, prin ceea ce este cunos-

cut sub numele de mecanism de 
ajustare a carbonului la fron-
tieră. Alte țări l-ar putea numi 
tarifar și chiar potențial ilegal în 
acest sens. Pentru UE, mecanismul 
ar putea fi  o modalitate de a lovi 
două păsări cu o singură piatră: 
protejarea industriei sale, în timp 
ce împinge alte regiuni de a mer-
ge mai departe cu acțiuni climatice 
similare. Dar există și un alt lucru: 
numerarul pe care o astfel de taxă 

de carbon l-ar putea aduce Uniunii 
Europene.

1. Care este problema?
UE din 27 de națiuni, care are 

deja un obiectiv obligatoriu pentru 
reducerea gazelor cu efect de seră 
cu cel puțin 40% până în 2030 – de 
la nivelurile din 1990 – și conduce 
cea mai mare piață a carbonului 
din lume, vrea să devină neutră din 
punct de vedere climatic, până la 
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jumătatea secolului, în conformitate 
cu o strategie fără precedent, nu-
mită Green Deal. Măsurile de con-

solidare a obiectivelor sale climati-
ce existente, care vor crește prețul 
emisiilor de carbon în UE, reprezintă 
un pilon central al acestei strategii. 
Problema este ceea ce se numeș-
te scurgeri de carbon – trecerea 
producției către state cu politici cli-
matice mai permisive, pentru a evi-
ta aceste costuri.

2. Ce impact ar avea
asupra producătorilor 
din UE?
Ei indică ceea ce se întâmplă 

deja, întrucât costul emisiilor a 
crescut de cinci ori în UE în ultimii 
trei ani, chiar înainte de trecerea 
legislației privind acordul ecologic. 
Anul acesta, este posibil ca prețu-
rile carbonului să stabileas-
că recorduri, crescând cu 
aproximativ o treime până 
la 30 de euro (32,50 dolari), 
potrivit unui sondaj Bloom-
berg News, realizat de nouă 
comercianți și analiști. Arce-
lorMittal SA, producătorul de 
oțel din Luxemburg, a men-
ționat această creștere drept 
unul dintre motivele care au 
stat la baza deciziei sale de 
a-și reduce temporar produc-
ția europeană cu 7%. Produ-
cătorii de alte bunuri a căror 
producție implică un nivel 
ridicat de emisii de gaze cu 
efect de seră ridică îngrijorări, 
deși analiștii, inclusiv Jahn 
Olsen la BNEF, spun că există 

puține dovezi despre industria care 
să se retragă. Pentru a proteja pro-
ducătorii împotriva scurgerilor de 

carbon, UE oferă deja un tratament 
special companiilor considerate cu 
risc, acordându-le o pondere mai 
mare de permise de emisie gratuită 
decât alte întreprinderi.

3. Ce ar face mecanismul 
de ajustare a frontierei 
de carbon?
UE dorește să se asigure că 

producătorii de mărfuri importate 
suportă aceleași costuri cu emisiile 
ca și companiile europene. O taxă 
la frontiera de carbon ar penaliza 
importurile murdare din țările care 
rămân în urmă în lupta împotriva 
schimbărilor climatice. S-ar aplica 
probabil inițial pentru oțel, alumi-
niu și ciment și ar putea fi  aplicat și 

la importurile de energie electrică. 
Comisia Europeană, grupul executiv 
al UE, ia în considerare atât o taxă 

pe carbon, cât și extinderea 
sistemului de permisiuni CO2 
care există în Europa, pen-
tru a acoperi importurile. 
Sistemul de tranzacționare 
a emisiilor din UE este cea 
mai mare piață de carbon 
din lume, impunând limite de 
poluare pentru aproximativ 
12.000 de instalații deținute 
de producători și de utilități 
care se îngustează în timp. 
Niciun proiect de lege pri-
vind mecanismul de ajustare 
a frontierei nu este aștep-
tat până anul viitor și orice 
propunere ar trebui să de-
pășească diferențele dintre 
guvernele naționale și Parla-
mentul UE, cu privire la mo-

dul în care și cum să impună o taxă 
pe carbon.

4. Există o latură politică 
în acest sens?
Da. Introducerea unui preț pe 

carbon la importuri ar contribui la 
îmbunătățirea competitivității com-
paniilor europene și ar trimite un 
mesaj alegătorilor că UE își prote-
jează afacerile în călătoria fără pre-
cedent către neutralitatea climatică. 
Un număr tot mai mare de state 
membre susține, de asemenea, ide-
ea pentru motive mai pragmatice și 
nu neapărat mai verzi: ar putea fi  
un instrument pentru a stimula bu-
getul UE cu un trilion de euro. Odată 
cu ieșirea din bloc a U.K., UE a pier-

Politici energeticePolitici energetice
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dut unul dintre cei mai mari contri-
buitori neti, iar factorii de decizie se 
luptă să conecteze orifi ciul anual de 
10 miliarde de euro indus de Brexit. 

O taxă pe carbon ar putea deveni 
o nouă resursă proprie în planul fi -
nanciar pentru 2021 – 2027. Pe de 
altă parte, instituirea unui sistem 
care nu aplică regulile Organizați-
ei Mondiale a Comerțului ar putea 
însemna încheierea practicii de pre-
dare a permiselor de emisii gratuite 
unor companii cu consum energetic 
de pe piața carbonului din UE. Utili-
zatorii mari de energie au semnalat 
deja că se vor opune oricărei acțiuni 
pentru a-și limita alocațiile gratuite.

5. Ce părere au partenerii 
comerciali ai Europei?
UE este conștientă de faptul 

că s-ar afl a pe o gheață subțire și 
că planul riscă să deschidă o nouă 

sursă de tensiuni comerciale inter-
naționale, la fel cum președintele 
american Donald Trump amenință 
să lovească mărfurile auto europene 

pentru a riposta împotriva sprijinu-
lui UE pentru Airbus SE. Una dintre 
primele reacții ofi ciale la această 
idee a venit de la Kremlin, în care 
consilierul președintelui rus Vladimir 
Putin în domeniul climei a avertizat 
întreprinderile mari că trebuie să 
înceapă să se pregătească pentru 
normele mai dure ale UE privind 
emisiile sau să facă față difi cultăți-
lor de a-și vinde produsele pe acea 
piață. Secretarul pentru comerț al 
SUA, Wilbur Ross, a avertizat des-
pre posibile represalii.

6. Care este răspunsul UE?
UE ar putea paria că amenința-

rea pură a unui tarif la carbon ar fi  
o armă politică sufi cient de puter-

nică pentru a mobiliza un răspuns 
global mai mare la schimbările 
climatice. Deși în practică nu s-a 
încercat vreodată niciun meca-

nism de ajustare a emisii-
lor de carbon la frontieră, 
acesta a făcut obiectul a 
numeroase analize juridi-
ce și economice: William 
Nordhaus, economistul de 
la Yale și câștigător al Pre-
miului Nobel pentru Ști-
ințe Economice în 2018, 
a susținut că formarea a 
ceea ce a numit un club 
climatic, în care națiunile 
participante impun unele 
mici penalități comercia-
le altora, ar putea duce la 
coaliții mari și stabile, cu 
reduceri abrupte de car-
bon. Ideea oferă, de ase-
menea, Uniunii Europene 
un instrument pentru pre-

luarea conducerii într-o problemă 
de care Trump s-a îndepărtat. Pre-
ședintele Comisiei Europene, Ur-
sula von der Leyen, a subliniat so-
luția UE de când a prezentat ide-
ea privind impozitul pe carbon, în 
iulie 2019. În Davos, ea a lăudat 
California pentru că a arătat calea 
prin sistemul său de comercializa-
re a emisiilor și a felicitat China 
pentru că a făcut primii pași spre 
taxarea carbonului. „Aceștia pot 
fi  doar primii pași către un teren 
de joc echitabil“, a spus ea. „Dar 
dacă acest lucru se va transforma 
într-o tendință globală, vom avea 
concurență la nivel global – unde 
nu va fi  necesară o taxă la frontie-
ra carbonului.“

Politici energeticePolitici energetice



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 208, martie 2020 9

In Europe, the higher penetra-
tion of distributed energy resources 
(DERs) is having a positive impact 
on the grid with energy loss reduc-
tion and possible reduction of volt-
age fl uctuations, but for distribution 
system operators (DSOs), it can 
also create new many challenges.

The term, Local Energy Systems 
(LE S), encompasses many types of 
local systems, including, for exam-
ple, systems with energy genera-
tion owned and managed by energy 
communities, systems functioning 
under specifi c models such as the 
collective self-consumption model in 
France, Belgium, or Spain, the Mie-
terstrom model in Germany. But as 
well including some smart grids sys-
tems, local energy market systems, 
and microgrids with islanding ca-
pacity, to name some of the varied 
local systems developing in Europe.

Refl ecting upon what could 
be seen as a simple change, from 
high-carbon centralized generation 
assets to low-carbon distributed as-
sets, the energy transition brings 
many technical and deep econom-
ical and socio-cultural challenges. 
From a fi eld mostly dominated by 
incumbents, the energy sector now 
fi nds other industries knocking at 
its door. It is becoming the scene 
of many innovative business mod-
els and, at last, we see individuals, 
small organizations, and players 
from other sectors forming energy 
communities to accelerate the pace 
of change, wanting to own part of 
the transition and to locally retain 
benefi ts from this revolution.

The increase of DERs - such as 
in the Nordics, where installed ca-
pacity increased by ~46% between 
2005 and 2017 — is changing the 
nature of interactions between 
buildings, districts, cities, and the 
overarching energy system. The 
impact and control level of distrib-

uted assets on the grid varies de-
pending on their nature and con-
nection type. On the medium-volt-
age, assets such as combined heat 
and power (CHP) and wind turbines 
can be seen, whereas at low-volt-
age levels, there is the emergence 
of residential assets such as heat 
pumps, solar photovoltaics (PV), 
and electric vehicles (EVs).

In some cases, higher penetra-
tion of DERs can create new conges-
tion problems. We have seen such 
an issue in the Netherlands, when 
after a successful campaign to in-
centivize the uptake of solar PV, the 
grid did not have enough capacity to 
cope with the extra electricity gen-
eration. Now, while Dutch operators 
struggle to connect new generation 
assets, grid reinforcement deferral 
(copper in the ground) is seen as 
a temporary solution. By using the 
platform GOPACS, fl exibility provid-
ers can place orders on an energy 
trading platform. By including their 
location data, GOPACS checks if an 
order can solve DSO congestion re-
quirements. The platform uses ex-
isting intraday energy markets and 
coordinates with the transmission 
system operator (TSO) to reduce 
congestion problems.

The pace of change to solve the 
decarbonization of Europe creates 
new problems of network manage-
ment for system operators. As we 
saw with the example of the GOPACS 
platform, among proactive solutions 
is the development of new ways 
of using demand response with a 
trend toward a bottom-up approach 
of procuring fl exibility. We see the 
emergence of three levels of de-
mand side fl exibility (DSF) - turning 
down demand loads, using batteries 
to provide short-term power boosts, 
dispatching local generators, and so 
forth - to manage the grid; at the 
transmission level with voltage and 

frequency management, at the dis-
tribution level with congestion man-
agement, and at the local level with 
local grid management and support 
to the distribution network.

Indeed, we see a trend toward 
DERs becoming increasingly man-
aged within LES. The use of DSF 
at these three levels will necessi-
tate better TSO-DSO coordination 
and better DSO-LES coordination. 
This clearly puts DSOs at a central 
pivotal point, using DSF as a strat-
egy to decrease network manage-
ment costs, investment costs, and 
working in coordination with LES to 
minimize the creation of new con-
gestions ideally using them as one 
fl exible asset.

While exploring the uptake of 
DSOs procuring commercial solu-
tions for DSF across different coun-
tries in Europe, it became clear that 
the competitive dynamics of fl exibil-
ity markets are being redrawn. The 
new European Union (EU) ‘Clean 
Energy for All Europeans’ legislative 
package sets new rules for DSOs, 
encouraging them to procure fl ex-
ibility as one of the cost-effective 
solutions to solving grid issues. The 
member states must translate this 
into a regulatory framework. The fi -
nal national regulation and the pace 
of implementation are key drivers 
that can provide commercial advan-
tages and opportunities. DSOs and 
other fl exibility stakeholders, such 
as aggregators and suppliers, by 
being ahead of the learning curve in 
their home market could seize inter-
esting market shares from this new 
value stream and be ready to pene-
trate other markets with the strong 
advantage of being established. 
Meanwhile, smaller and less inno-
vative DSOs may not rest on their 
laurels operating business-as-usual.

On the one hand, there are al-
ready many lessons to be learnt 

*) Rita Desmyter, https://www.tdworld.com/, FEB 17, 2020
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TO LOCAL ENERGY SYSTEMS (LES)*
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from early movers. On the other 
hand, DSOs may be accountable to 
new stakeholder types who could 
threaten concession renewals for 
those like in Germany who are typ-
ically granted concession contracts 
to operate the grids, while local au-
thorities keep the grids’ ownership. 
We have seen such a case when back 
in 2013 in Berlin, the cooperative 
BuergerEnergie Berlin (Citizen Ener-
gy Berlin), unsatisfi ed with the Vat-
tenfall subsidiary Stromnetz Berlin 
and criticized for not embracing the 
transition fast enough, decided to 
compete against the DSO for control 
of the grid. Finally, in 2019, Strom-
netz lost the grid concession rights to 

the German city of Berlin for a period 
of 20 years. From our study on DSO 
fl exibility, it seems clear that DSOs 
are on board to embark on the inno-
vative journey of delivering DSF solu-
tions commercially and have unique 
opportunities to develop new fl exibil-
ity markets, ensure better margins, 
and secure concession renewals.

The soaring number of DERs 
connected on networks is accom-
panied by a growth in LES creation 
with several drivers: lower capex 
with improved performance and fall-
ing costs of assets; innovative plat-

forms for balancing and optimizing 
LES; innovating trading platforms; 
multiplication of investment sourc-
es such as crowdfunding platforms; 
and the Clean Energy Package pro-
viding a positive legal framework for 
energy communities, which is being 
translated into national regulation.

Depending on the nature of the 
projects, other factors may infl u-
ence the creation of a LES. For in-
stance, some industrial players may 
struggle with high electricity and 
grid connection costs, and mitigate 
them by requesting a lower-capac-
ity grid connection and integrate 
DERs onsite. Some developers may 
mitigate the time it takes to get grid 

connection approvals by creating a 
microgrid.

The term LES covers a wide di-
versity of local systems in terms of 
architectures, ownership, and busi-
ness models, at both local and na-
tional levels. This holistic approach 
allows us to draw comparisons and 
provide analysis on markets dy-
namic. From our research across 
different types of LES, we see three 
general trends in Europe:

● A rise in energy communities 
and their infl uence as European 
stakeholders;

● A race among industry stake-
holders to fi nd profi table and rep-
licable LES business models. This 
comes after the withdrawal of sup-
port mechanisms in Europe such as 
the feed-in-tariffs;

● A rise of industry stakeholders 
seeking to shift their business mod-
els to new paradigms involving en-
ergy communities.

Navigating and succeeding in 
the complex world of LES requires 
an understanding of the many chal-
lenges and opportunities paving the 
way. These include relationships 
with network operators, the legal 
aspects - such as in France with the 
overly complex creation of an entity, 

Personne Morale Organi-
satrice (PMO) - to cre-
ate a collective self-con-
sumption project, and 
also different stakehold-
ers’ motivations. Regard-
ing the latter, industry 
stakeholders should not 
underestimate the im-
portance of grasping 
and adapting new driv-
er types, not necessar-
ily based on what might 
seem like logical think-
ing. Energy communities 
can be composed of indi-
viduals, small and medi-
um enterprises (SMEs), 
and local authorities in-
cluding municipalities. 
Within one community, 
confl icting motivations 
may be found. While the 
point of one participant 
could be to internalize 
environmental and cli-
mate change costs, for 
another the motive would 
be to source their energy 

locally and hence retain the benefi ts 
locally.

The fragmented nature of LES 
and their stakeholders explains 
why fi nding replicable and profi ta-
ble business models proves to be 
such a diffi cult task. However, this 
represents a fantastic fi eld of op-
portunities — for example, energy 
communities procuring fl exibility at 
the DSO level - for all stakehold-
ers including DSOs, utilities, aggre-
gators, and communities to create 
unsiloed approaches for effective 
and fair business models. 
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Asociațiile lansează 
un nou eveniment pentru 
a „evidenția” contribuția 
sectorului la politica 
energetică a uniunii
WindEurope, SolarPower Euro-

pe și alte două asociații și-au unit 
forțele pentru a emite o declarație 
care să stabilească recomandări po-
litice clare pentru a stimula sectorul 
energiilor din surse regenerabile și 
pentru a atinge obiectivele climatice 
și energetice ale Green Deal pentru 
2050.

Înainte de publicarea Legii eu-
ropene asupra climei, asociațiile, 
inclusiv smartEn și Renewables 
Grid Initiative, solicită ca legislația 
să accelereze punerea în aplica-
re a pachetului de energie curată, 
să împuternicească Comisia Euro-
peană să asigure livrarea normelor 
climatice UE pentru 2030 și obiec-
tivele energetice la nivel național 
și să îmbunătățească contribuția 
sa determinantă la nivel național 
(NDC), în conformitate cu Acordul 
de la Paris. 

Revizuirea normelor privind 
ajutoarele de stat ar trebui 
să fi e în concordanță 
cu aceste cadre
Conform grupurilor, Uniunea 

Europeană trebuie să asigure pla-
nifi carea integrată și colaborativă 
a infrastructurii de energie electri-
că, inclusiv integrarea tuturor re-
surselor descentralizate și fl exibile 
de energie. Acestea vor consolida 
rețeaua europeană – coloana ver-
tebrală a electrifi cării bazate pe 
surse regenerabile și a integrării 
sectorului inteligent – și va preve-
ni costurile societății pentru active 
blocate.

Factorii de decizie din UE trebuie 
să recunoască importanța strategică 
a energiilor din surse regenerabile și 
a tehnologiilor inteligente pentru o 
tranziție de succes către neutralita-
tea climei și să dezvolte o strategie 

industrială ambițioasă care să cu-
prindă atât politici din partea ofer-
tei, cât și din partea cererii.

Între timp, Acordul Verde Euro-
pean ar trebui să încurajeze o tran-
ziție echitabilă pentru toți europenii, 
promovând împărtășirea benefi ciilor 
și includerea în procesele de luare a 
deciziilor, în special pentru comuni-
tățile cu impact și gospodăriile vul-
nerabile, potrivit asociațiilor.

Au adăugat, în mod crucial, fap-
tul că ar trebui sprijinite programe 
de recalifi care pentru a ajuta la 
abordarea impactului economic și 
social al tranziției prin crearea de 
oportunități de muncă în sectoarele 
energiei din surse regenerabile și in-
teligente. De asemenea, trebuie să 
asigure protecția naturii.

Directorul smartEn, Frauke 
Thies, a declarat: „Decarbonizarea 
cu succes a sistemului nostru ener-
getic va depinde de creșterea ener-
giei din surse regenerabile și a efi -
cienței energetice, precum și deblo-
carea fl exibilității din partea cererii.

Este de neconceput să mărești 
unul fără a-i stimula pe ceilalți. Fi-
ecare companie, construcție și ma-
șină poate juca un rol important în 
asigurarea fl exibilității. Pentru ca 
tranziția de energie curată să devi-
nă un succes, toți ar trebui să be-
nefi cieze de sprijinirea activă a unui 
sistem energetic mai variabil.“

Walburga Hemetsberger, direc-
torul executiv al SolarPower Euro-
pe, a declarat: „Este un moment 
interesant pentru a lucra în sec-
torul energiilor din surse regene-
rabile, deoarece energia solară a 
suferit o creștere de peste 100% 
în UE în ultimul an, proiecțiile fi ind 
orientate către dominația energiei 
din surse regenerabile în deceniul 
viitor.

Considerăm că este posibil un 
sistem energetic 100% bazat pe 
energie din surse regenerabile în 
Europa, care să asigure un viitor 
durabil și sigur. Pentru a realiza 

această viziune, este urgent să 
furnizăm o strategie industrială 
ambițioasă pentru surse regenera-
bile și să stabilim sectorul energiei 
din surse regenerabile ca un lanț 
valoric strategic pentru Europa.“

Antonella Battaglini, directorul 
executiv al Renewables Grid Initiati-
ve, a adăugat: „Tranziția energetică 
va fi  o oportunitate excelentă pen-
tru Europa, dacă este bine concepu-
tă și cu corectitudine în minte.

Utilizarea optimizată a resurse-
lor distribuite și a rețelei de electrici-
tate, integrarea sectorială necesară, 
producția de valoare locală, asigu-
rând în același timp o protecție efi -
cientă a naturii și implicarea părților 
interesate – acestea constituie efor-
turile orizontale coerente necesare 
pentru a permite Acordului Verde 
să ofere o Europă mai puternică și 
semnifi cativă în cadrul și dincolo de 
granițele noastre. ”

Giles Dickson, directorul exe-
cutiv al WindEurope, a declarat: 
„Energia eoliană reprezintă 15% din 
energia electrică a Europei și asigu-
ră 300.000 de locuri de muncă.

Comisia UE dorește ca vântul să 
fi e jumătate din energia electrică a 
Europei până în 2050 și preconizea-
ză o creștere de cinci ori a capacită-
ții eoliene până atunci.

Aceasta înseamnă dublarea rit-
mului actual la care Europa con-
struiește parcuri eoliene. Și acest 
lucru necesită o nouă abordare a 
planifi cării și a autorizării și conti-
nuării investițiilor în rețele electri-
ce. Planurile naționale de energie 
și climă pentru 2030 sunt un prim 
pas crucial.“

smartEn, SolarPower Europe, 
Grid Renewables Initiative și Wind- 
Europe subliniază declarația prin 
găzduirea Summ it-ului de tranzi-
ție energetică EMPOWER, pentru 
a „evidenția“ contribuția energiilor 
din surse regenerabile la cadrul po-
litic al Comisiei Europene pentru 
Green Deal. 

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

GRUPURILE PRODUCĂTORILOR DE ENERGIE 
DIN SURSE REGENERABILE CER CLARITATE 
PRIVIND GREEN DEAL AL UE*

*) Preluare din https://www.renews.biz/
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● Despite efforts to achieve 
net-zero by 2050, global emissions 
are still rising.

● A new study suggests ways to 
fast-track efforts to decarbonize the 
planet.

● Building a business case for 
sustainable energy could drive the 
transition.

It’s not too late to stop climate 
change. According to new research, 
decarbonizing fast enough to stabi-
lize the climate and fast-track the 
planet to net-zero rests on all of us 
changing how we think and act – 
and doing it fast.

The report, published in Pro-
ceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States 
(PNAS), identifi es six “tipping d y-
namics”, or interventions, that could 
act as catalysts to bring about rapid 
societal and technological change 
towards a sustainable future.

The study highlights the impor-
tance of intervening to make fossil 
fuels less economically – and moral-
ly – attractive. A step-change of this 
kind could bring about tipping points 
that divert investment and consum-
er demand away from fossil fuels 

towards more sustainable energy 
sources. It says this can be done by:

● Removing fossil-fuel subsidies 
and boosting incentives to move to 
decentralized energy systems and 
make clean energy production and 
storage systems more economically 
competitive.

● Encouraging fi nancial markets 
to divest of assets linked to fossil fuels, 
to divert investment towards less-pol-
luting technologies, leaving investors 
keen to avoid the prospect of holding 
‘stranded assets’ tied to fossil fuels.

● Building sustainable cities 
powered by renewable energy.

● Revealing the “moral implica-
tions” of fossil fuels.

● Disclosing greenhouse gas 
emissions information.

● Strengthening climate educa-
tion and engagement.

●While awareness of the cli-
mate emergency is growing, global 
efforts to reduce carbon emissions 
are not moving fast enough to avoid 
irreversible damage to the planet.

● Moving from the fossil fuels 
that drive global warming to clean-
er energy sources, such as wind or 
solar power, is at the heart of glob-

al efforts to decarbonize. Yet emis-
sions from power generation contin-
ue to increase.

● Carbon dioxide emissions 
from the energy sector have more 
than doubled since the 1970s and 
remain on an upward trajectory.

● Once we reach a point where 
sustainable energy generates high-
er fi nancial returns than coal and 
oil, the world should reach the crit-
ical mass needed to halt increasing 
CO2 emissions levels, and begin to 
reverse the trend.

Think again
But building a business case for 

clean energy is only one part of the 
challenge. The study also identifi es 
the importance of changing social 
values and behaviour.

Progress in combating climate 
change rests on converting aware-
ness of the problem into action, so 
the transition to a carbon-free life-
style is made easy for the global 
population to achieve.

For this to happen, a new world 
view is needed that embraces a 
climate-friendly and sustainable 
stance, which demands a funda-

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

THIS IS WHAT WE CAN REALLY DO ABOUT 
CLIMATE CHANGE, SAYS NEW REPORT
Johnny Wood, World Economic Forum

While awareness of the climate emergency is growing, global efforts to reduce carbon emissions 
are not moving fast enough. (Image: Unsplash/Patrick Hendry)
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mental overhaul of existing social, 
political and economic norms. And 
this new perception needs to be 
contagious so it is adopt-
ed globally.

The paper’s au-
thors suggest greater 
transparency could pro-
duce tipping points that 
change what’s consid-
ered normal or accept-
able, by revealing the 
moral implications of 
fossil fuels and disclosing 
greenhouse gas emis-
sions information. At the 
same time strengthen-
ing climate education 
and engagement among 
the global population.

Climate action was a 
key theme at the World 
Economic Forum Annual 
Meeting 2020 in Davos. 
Klaus Schwab, the Fo-
rum’s Founder and Exec-
utive Chairman, and the 
heads of Bank of America and Roy-
al DSM, sent a letter to all summit 
participants asking companies and 
investors to make a commitment 

to act on climate change, which is 
more urgently needed than ever 
before. The Forum’s ongoing work 

on climate change includes Mission 
Possible, a platform to help indus-
tries make the transition to net-zero 
greenhouse gas emissions by 2050.

The climate challenges fac-
ing the planet transcend national 
boundaries, requiring urgent ac-

tion from policy-makers, business-
es, organizations and communities 
to speed up the transition to a 
net-zero future. 

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

Energy-related carbon dioxide emissions worldwide [in gigatonnes].(Image: Statista)
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The conversation around energy 
storage used to focus on bulk solu-
tions like pumped hydro, time shift-
ing and utility-owned systems. New 
developments have transformed en-
ergy storage into a fl exible resource 
able to meet new and growing de-
mand for very short duration as well 
as hourly, daily and seasonal storage 
of clean and affordable energy, from 
within and beyond the energy sector.

We are discovering that “ga-
mechangers” in storage are not all 
or only about battery-based tech-
nologies. New concepts and uses 
are emerging in the form of value 
stacking, fl exible storage and smart 
demand, with the role of technolog-
ical innovation extending to clean 
hydrogen and a raft of alternative to 
Li+ battery technologies.

In an effort to humanize energy 
transition management we are con-
necting existing, new and uncon-
ventional energy storage players in 
thoughtful exchanges and dialogues 
about user needs, shifting demand 

and the latest technologies. Our aim 
is to facilitate new and better path-
ways for storage deployment.

By engaging different develop-
ers and the new users and uses now 
shaping the storage landscape we 
have started to clarify assumptions, 
identify blind spots and reveal fresh 
insights into new storage enablers 
and constraints. We are actively pro-
gressing fi ve key themes, highlighted 
in our recent Innovation Insights Brief 
- Five Steps to Energy Storage and 
explored further in two webinars.

Energy storage is a well-re-
searched fl exibility solution, but 
the benefi ts of energy storage are 
clear only to the energy community 
with limited bridge- building to poli-
cymakers and regulators. It is crit-
ical to explore the behavioural and 
policy changes needed to encourage 
implementation.

1. Market access and the abil-
ity to stack different services simul-
taneously will enable cost-effective 
deployment of energy storage, re-

gardless of the technology.
2. Energy storage is too often 

reduced to battery technologies. 
Future-proofi ng our energy sys-
tems means considering alternative 
solutions and ensuring technologies 
have equal market opportunities.

3. Energy storage presents a 
sector coupling opportunity between 
hard-to-abate sectors, such as mo-
bility, industry and clean electricity. 
Different vectors of energy can be 
used, including heat, electricity and 
hydrogen.

4. Relying on investments by 
adjacent sectors such as the auto-
motive sector is not enough - the 
energy sector must adopt more ag-
gressive technologies aligned with 
the end-goal of affordable clean en-
ergy for all.

We are working to keep future 
storage options open in order to 
progress faster, clean and socially 
inclusive energy transition. Read 
the full Innovation Insights Brief to 
fi nd out more. 

The potential of deep urban 
transport electrifi cation 
infrastructure
Transportation is one of the key 

fi elds in addressing the challenge of 
energy sustainability and quality of 
life. Vehicle-caused emissions are 
the main reason for air pollution in 
400,000 cities around the world. 25% 
of all greenhouse gas emissions in the 
European Union come from the road 
transportation sector. If, 10 yea rs ago, 
electric vehicles (EVs) were perceived 
as a unique product used mostly for 
experimental purposes, today, EVs 
are stepping into the life of each and 
every citizen of urban society. Togeth-
er with improvements in public trans-
port, EVs allow us to envisage emis-
sion-free urban transportation.

According to the IEA 2019 Global 
EV Outlook, the global stock of elec-
tric passenger cars passed 5 million 
in 2018, an increase of 63% from the 
previous year. According to the fore-
casts of the European Commission, 
around 440,000 publicly accessible 
recharging points will be needed by 
2020, and some 2 million by 2025.

While Norway, China and the US 
globally lead the way in EV policy, 
some countries are at a starting point 
or do not have EVs on their roads al-
most at all (e.g., India, Brazil). An 
important factor in encouraging us-
ers’ interest in EVs is addressing the 
concern about limited battery load 
and lack of charging points on the 
way to their destination. At the same 
time, increase in the number of EVs 

as well as a more intensive switch 
from fossil-fuel powered cars to elec-
tric ones increases the pressure on 
the power network, which in some 
cases already lacks capacity during 
certain periods of the day. Moreover, 
EVs are usually the biggest user of 
electricity for a household.

Countries are facing a challenge 
of meeting the growing need for 
EV charging stations as well as the 
resulting capacity needs for a net-
work. If 15% of the cars in the EU 
are electric in 2030, the demand 
for electricity would increase by ap-
proximately 95 TWh per year - more 
than the total electricity consump-
tion in Finland today. As the EV mar-
ket is at an early stage of develop-
ment, charging services do not have 

Din activitatea CMEDin activitatea CME

SHIFTING THE ENERGY STORAGE CONVERSATION
Angela Wilkinson, Secretary General & CEO of the World Energy Council

FUTURE ENERGY LEADERS’ VIEW: 
URBAN TRANSPORT ELECTRIFICATION
Olga Bogdanova
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suffi cient stimulus for intensive in-
vestment, and are therefore de-
veloping slowly. Charging points in 
residential areas are comparatively 
cheap, however, fast chargers are 
much more cost intensive. Distri-
bution system operators should en-
sure high network capacities to the 
charging service providers, but the 
time of its usage is relatively short 
for the fast return on investment.

Charging services choose the 
most cost-effi cient location, paying 
attention to the systems available ca-
pacity and not just the most conven-
ient location from the EV 
user’s point of view. In 
practice, it means that 
users must adjust to the 
networks capabilities 
rather than the network 
being adjusted to the 
users’ needs.

However, no sin-
gle solution can resolve 
these concerns on smart 
EVs infrastructure devel-
opment and insuffi cient 
trust of consumers. In-
stead, a package of coordinated in-
itiatives ensuring a synergy should 
be provided. Highlighted below is an 
extract of ideas gathered from CEO 
roundtable discussions at the 24th 
World Energy Congress, roundtable 
discussions of high-level energy ex-
perts from Latvia, as well as individu-
al interviews with professionals.

Smarter use of existing 
urban systems and active 
consumer involvement
The smarter use of existing ur-

ban systems could considerably im-
prove the allocation of capacities in 
urban areas:

The lighting system of cities that 
is in operation in the dark could offer 
its free capacities for the fast charg-
ers during the daytime, ensuring a 
wider offer of charging services.

Electrifi ed public transport sys-
tems such as trolleybuses, metro 
and trams could be synergised with 
energy effi ciency measures. Electric 
public transport consumes a lot of 
energy when commencing its move-
ment, and gives back to the system 
a huge impulse when stopping. 
Accumulating this energy in the 
transportation unit (e.g.in the bat-
tery of the vehicle) could facilitate a 

smooth electricity demand and bet-
ter manageable system operation.

Smart capacity data dispatching 
systems could motivate people to 
use the chargers from parts of the 
city where, at a given moment, net-
work is less loaded. The clients could 
have access to an online map dis-
playing the real-time charging price 
through a user-friendly application.

Local energy generation and 
charging infrastructure could be 
placed next to public service build-
ings and other objects. Cities could 
use the potential of renewable ener-

gy sources in decentralized genera-
tion, decreasing the network load. 
One such solution could be an in-
stallation of solar panels on hinged 
roofs of parking structures to en-
sure charging for cars during the 
day while people are in their offi ces.

EVs as prosumers
EVs could become active mar-

ket participants not only consuming 
electricity when it is needed, but 
also giving it back to the network. 
The aggregation of technologies 
could match market interests by 
buying electricity from EVs when 
the system load and market price 
is high, and selling it during the 
cheapest possible time in order to 
even out the price curve.

A single public 
infrastructure data 
coordinator
Cities typically have different en-

tities managing public infrastructure 
such as power transmission system 
operators, power distribution system 
operators, railway system operators, 
public transport operators, lighting 
system operators, geo information 
system operators, etc. Each has its 
own data exchange standards, IT 

solutions and confi dentiality rules. 
Creation of a single state level coor-
dinator of public data services could 
bring to light potential synergies be-
tween public service providers and 
opportunities for optimisation of en-
ergy consumption.

Improving infrastructure 
tariffs
The charging services market 

regulation is an important factor for 
potential investors and EV users, 
and, accordingly, refl ects the broad-
ness of available charging services. 

In instances where 
several companies of-
fer charging services in 
one market, the appli-
cation of roaming tar-
iffs for charging should 
be prohibited. The mo-
tivation to apply high-
er tariffs to the user is 
usually moved by the 
attempts of the charg-
ing companies to keep 
their customers linked 
to certain charging 

points, therefore increasing the in-
tensity of use of the charging equip-
ment. At the same time, this elimi-
nates the freedom of choice for the 
customer by artifi cially narrowing 
the charging services market. One of 
the solutions could be to reconsider 
the electricity system tariffs for the 
chargers, reducing dependancy on 
the effi ciency use rate of capacities, 
but offering a fi xed payment partly 
socialising the capacity costs.

Higher demand for 
infrastructure through 
corporate responsibility
While the EV market is just be-

ginning to develop, the majority of 
EV users are business clients. Com-
panies are buying EVs for use by 
employees travelling comparatively 
short distances within a city, as EVs 
usually have convenient benefi ts 
such as free parking and use of pub-
lic transport lanes. Using EVs could 
also be further facilitated from a cor-
porate responsibility point of view by 
showing a climate-friendly and en-
vironmentally responsible corporate 
attitude. Global corporate ratings fo-
cussing on sustainability and social 
responsibility could give additional 
advantages for the use of EVs. 

Din activitatea CMEDin activitatea CME
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Comitetul Naţional Român al Con-
siliului Mondial al Energiei (CNR – CME) 
și fi rma Siemens au organizat, în ziua 
de 28 februarie 2020, conferinţa 
„Noi tehnologii în reţelele electrice 
ale viitorului în contextul tranziţiei în 
energie“. Lucrările Conferinţei s-au 
desfăşurat la Sibiu, în sala Atlass a 
hotelului Ramada.

La lucrări au participat un mare 
număr de specialişti din toate fi liale-
le operatorilor de transport şi de dis-
tribuţie, din cadrul fi rmelor care au 
lucrări în sistemul electroenergetic, 
specialişti din mediul universitar, per-
soane care au participat şi la Confe-
rinţa Gas&Power şi Smart Infrastruc-
ture, organizată de fi rma Siemens în 
zilele de 27 şi 28 februarie.

Lucrările prezentate şi discuţii-
le care au urmat au pus în eviden-
ţă faptul că tranziţia în domeniul 
energiei este însoţită şi de ample 
restructurări ale sistemelor de dis-
tribuţie de energie electrică, care 
trebuie să pună accent pe soluţii 
efi ciente de conectare a surselor de 
generare distribuită, a microreţele-
lor, a comunităţilor energetice. Con-
diţiile legate de creşterea efi cienţei 
energetice în reţelele de distribuţie 
necesită implementarea largă a di-
gitalizării, sistemelor de stocare a 
energiei, contorizarea inteligentă, 
promovarea utilizatorilor fl exibili, 
adoptarea unor noi structuri de re-
ţea pentru alimentarea utilizatorilor.

Principalele provocări pentru 
viitoarele sisteme de distribuţie a 
energiei electrice sunt determinate 
de următoarele tendinţe specifi ce 
tranziţiei energetice:

− din ce în ce mai multe surse 
de energie vor fi  intermitente, puţin 
predictibile şi distribuite, rezultând 
o puternică variabilitate a producţiei 
de energie electrică;

− va creşte ponderea utilizato-
rilor fl exibili;

− va fi  necesară asigurarea bi-
lanţului de energie în condiţiile sur-
selor regenerabile incontrolabile, 

având ca suport şi sistemele de sto-
care a energiei;

− apariţia fl uxurilor bidirecţio-
nale de energie şi date în reţelele de 
distribuţie, cu efecte asupra siste-
melor de protecţie, asupra structurii 
reţelei de distribuţie, asupra proce-
durilor de lucru şi asupra proceduri-
lor comerciale;

− dezvoltarea abilităţilor de 
operare a microreţelelor, în condiţii 
izolate sau conectate la reţea;

− necesitatea controlului unei 
reţele distribuite şi descentralizate;

− creşterea exigenţei utilizatori-
lor de energie, privind calitatea ser-
viciului de alimentare;

− toate echipamentele vor fi  
prevăzute cu sisteme de comunica-
ţie inteligente care, în unele cazuri, 
pot lua măsuri în interacţiune cu re-
ţeaua;

− dezvoltarea sistemului MDMS 
(meter data management system) 
pentru a asigura stocarea, analiza 
şi gestionarea datelor obţinute de la 
sistemele de contorizare;

− dezvoltarea sistemului OMS 
(outage management system) pen-
tru achiziţia şi analiza datelor pe 
durata unui defect şi evaluarea cau-
zelor şi locului defectului; se asigură 
astfel adoptarea celor mai efi ciente 
măsuri pentru reducerea timpilor de 
întrerupere;

− dezvoltarea sistemului GIS 
(geografi c information system) pen-
tru a achiziţiona, stoca, prelucra, 
analiza și gestiona date geografi ce 
de referinţă;

− utilizarea ADMS (advanced 
distribution management system) 
ca platformă pentru eliminarea au-
tomată a defectelor, obţinerea fi abi-
lităţii şi performanţelor superioare 
ale reţelei distribuitorului, localiza-
rea şi izolarea defectelor cu reface-
rea serviciului de alimentare, opti-
mizarea reglajului tensiune-putere 
reactivă, reducerea pierderilor de 
energie, gestionarea vârfurilor de 
sarcină, suport pentru microreţele şi 

sistemele de încărcare a vehiculelor 
electrice; de fapt, ADMS este echi-
valent, în cea mai mare parte, cu 
sistemul EMS (energy management 
system), dezvoltat pentru sistemele 
de transport de energie;

− apariţia surselor distribuite de 
energie (DER) impune dezvoltarea 
unor noi modele de afaceri, cu noi 
tipuri de relaţii economice între ope-
ratorul de distribuţie, utilizatori şi o 
a treia parte, apariţia unor noi ope-
ratori pe piaţa de energie electrică: 
companii care deţin instalaţii solare, 
eoliene sau de biogaz.

Pentru a face faţă acestor provo-
cări, operatorii de distribuţie dezvol-
tă noi strategii, noi arhitecturi în care 
se regăsesc structuri hibride ac/dc, 
sisteme FACTS (fl exible alternating 
current transmission systems), utili-
zatori activi utilizând panouri PV, sis-
teme de comandă-control şi comuni-
caţie bazate în cea mai mare parte pe 
aplicaţii informatice. Apare necesară 
rezolvarea vulnerabilităţii la atacurile 
cibernetice, pentru a asigura parame-
trii de performanţă ale noilor modele 
de furnizori de energie. Tendinţa actu-
ală de divizare a reţelelor de distribu-
ţie, prin utilizarea de transformatoare 
electronice şi conectarea subreţelelor 
prin intermediul barelor de tensiune 
continuă, poate fi  o tehnologie care 
să ofere noi direcţii de dezvoltare şi 
extindere a microreţelelor, cu caracte-
ristici proprii, funcţionând sub forma 
cooperativelor energetice şi evitând 
astfel problemele specifi ce marilor 
sisteme energetice integrate sincron.

Dezvoltarea microreţelelor per-
mite o utilizare efi cientă a surselor 
locale de energie, creşterea rezi-
lienţei sistemului de alimentarea 
cu energie, reducerea amprentei 
de carbon a sistemelor energetice, 
participarea activă a comunităţilor 
locale pe piaţa de energie electrică. 
Deşi cantitatea de energie electrică 
gestionată de operatorii actuali de 
distribuţie se va reduce, aceştia vor 
avea noi oportunităţi tehnice şi eco-

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME

CONFERINŢA „NOI TEHNOLOGII ÎN REŢELELE 
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nomice prin asigurarea serviciilor 
noilor structuri ale microreţelelor. 
În acest fel, operatorul de distribu-
ţie va avea un rol din ce în ce mai 
important ca o companie de servicii.

Pregătirea operatorului actual de 
distribuţie pentru viitoarele structuri 
necesită o cunoaştere profundă a 
problemelor, creşterea competenţe-
lor tehnice şi ştiinţifi ce ale specialişti-
lor, precum şi valorifi carea oportuni-
tăţilor prezentate de noile direcţii de 
dezvoltare a sistemelor de energie.

Aplicaţiile ample ale inteligenţei 
artifi ciale în sistemele energetice, 
utilizarea largă a interne-
tului lucrurilor IoT (Inter-
net of Things), precum şi 
aplicaţiile de tip blockchain 
se consideră că pot fi  teh-
nologii disruptive în viitoa-
rele sisteme de distribuţie. 
În acest sens, companiile 
de distribuţie, companiile 
producătoare de noi teh-
nologii, reglementatorul în 
domeniul energie şi chiar şi 
utilizatorii sunt promotorii şi 
benefi ciarii noilor tehnolo-
gii, în perioada de tranziţie 
de la combustibilii fosili la 
hidrogen. 

Tehnologia blockchain 
care asigură verifi cabili-
tatea şi imunitatea tran-
zacţiilor într-un sistem distribuit cu 
utilizatori, agregatori de energie, 
microreţele, distribuitori poate asi-
gura tranzacţionarea în timp real a 
datelor înregistrate de contoarele 
inteligent, într-un mod securizat şi 
fără pierdere de informaţii. Tehno-
logia blockchain va permite inte-
grarea unui set inovativ de servicii 
energetice, piețe și platforme de 
tranzacționare, bazate pe tehnologii 
inovative, care vor permite coordo-
narea efi cientă a TSO și DSO, prin 
intermediul arhitecturii de rețea și a 
transferului de date.

Aplicaţiile actuale ale tehnologiei 
blockchain în reţelele electrice au pus 
în evidenţă rezultate promiţătoare, 
care ar putea deveni un instrument 
efi cient pentru efectuarea tranzacţii-
lor comerciale între partenerii la piaţa 
de energie, dar şi pentru transferul 
informaţiilor necesare funcţionării 
proceselor din sistemul energetic.

Transpunerea în practică a Re-
gulamentului (UE) 2019/943 şi a 
Directivei (UE) 2019/944 impune 

schimbări în piaţa de energie, cu 
consecinţe importante asupra mo-
dului de operare a operatorilor de 
distribuţie, ceea ce va impune creş-
terea nivelului de „inteligenţă“ a 
echipamentelor din instalaţii, adop-
tarea platformelor informatice pen-
tru conducerea optimizată a reţelei 
şi încadrarea acestora în sistemul 
ADMS ca platformă de operare efi ci-
entă a sistemului de distribuţie.

Dezvoltarea sistemelor de stocare 
a energiei cu creşterea ponderii surse-
lor regenerabile de energie şi utilizarea 
energiei în exces pentru producerea 

hidrogenului sunt soluţii de viitor care 
vor permite creşterea efi cienţei siste-
mului energetic şi a calităţii serviciului 
de alimentare cu energie electrică.

Digitalizarea proceselor din re-
ţeaua electrică şi adoptarea unor 
instrumente inedite pentru controlul 
unor evenimente din sistem asigu-
ră condiţiile pentru furnizarea către 
utilizatori a unui serviciu de alimen-
tare de calitate cu reducerea la mi-
nimum a duratelor de întrerupere. 
Desigur că dezvoltarea senzoris-
ticii necesare pentru achiziţia da-
telelor privind starea sistemului 
şi încadrarea acestora în sistemul 
MDMS va asigura obţinerea infor-
maţiilor relevante pentru conduce-
rea optimală a sistemului.

Ca exemplu de tehnologie mo-
dernă aplicată în reţelele de distri-
buţie, în cadrul conferinţei au fost 
prezentate rezultatele obţinute în 
urma studiilor privind funcţionarea 
întreruptorului shunt în reţeaua de 
medie tensiune, precum şi a modu-
lui de stabilire a setărilor sistemu-

lui, ceea ce a permis obţinerea unor 
rezultate deosebit de avantajoase 
pentru utilizatorii alimentaţi din re-
ţeaua dotată cu această instalaţie.

Determinarea teoretică şi apoi 
validarea practică în cadrul unor 
ample studii experimentale la pune-
rea în funcţiune au pus în evidenţă 
faptul că setările adoptate pentru 
cazul concret al reţelei analizate au 
condus la valori ale indicatorilor de 
calitate a serviciului de alimentare, 
mult îmbunătăţit, ceea ce justifi că 
efortul tehnic, economic şi investi-
ţional al operatorului de distribuţie.

*
În cadrul se-

siunii de discu-
ţii, participanţii 
la conferinţă au 
pus în eviden-
ţă preocupările 
operatorilor de 
distribuţie pen-
tru fi  pregătiţi 
pentru etapa 
de tranziţie a 
sistemelor de 
energie, pentru 
a asigura imple-
mentarea noilor 
tehnologii şi in-
strumente care 
vor permite 
materializarea 

conceptelor de decarbonare, digita-
lizare, descentralizare. Modifi cările 
importante prevăzute şi în Regula-
mentul (UE) 2019/943 şi în Direc-
tiva (UE) 2019/944, care impun 
schimbări importante ale modelului 
de piaţă a energiei, vor avea un im-
pact major şi asupra sistemelor de 
distribuţie, prin creşterea ponderii 
surselor regenerabile de energie, un 
număr crescut al utilizatorilor fl exi-
bili şi o importanţă mărită a siste-
melor de stocare a energiei, pentru 
asigurarea funcţionării economice a 
sistemului energetic.

Dezvoltarea noilor structuri a 
utilizatorilor de energie, sub forma 
cooperativelor energetice sau mi-
croreţele de diferite tipuri, va deter-
mina ca operatorul de distribuţie să 
îşi lărgească aria de preocupări,  prin 
oferirea de servicii energetice aces-
tor noi structuri. 

Schimbările majore determinate 
de tranziţia energetică vor veni cu 
siguranţă şi trebuie să fi m pregătiţi 
pentru a le face faţă. 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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Acest titlu nu este o invitație 
spre o analiză complexă. Datele de 
intrare sunt variabile multiple, cu-
noscute, precum cele implicite re-
zultate din diferitele conexiuni ale 
acestora, date prelucrate și utilizate 
de specialiștii din domeniu. În ulti-
mii trei ani, au fost propuse scenarii 
cuprinzătoare, științifi ce, tehnice, 
cu maximum de carate economice și 
mai ales, de interes general al uma-
nității. În paralel, au fost conturate 
pârghiile care să permită realizarea, 
punerea în operă a acestor scenarii, 
care nu pot fi  considerate, în mod 
explicit, rețete sigure, ele nefi ind 
variante unice posibile, ținând cont 
de faptul că :                        

1. S-a dovedit faptul că statele 
semnatare ale Acordului de la Paris 
nu au adoptat încă politici inovative 
care să conducă la realizarea unui 
SDS (Sustainable Development 
Scenario); 

2. Nu au prospectat/analizat 
faza de stagnare, chiar de recesiune 
economică, susțin specialiștii dome-
niului, reducând astfel posibilitățile 
de realizare a investițiilor necesare;                                                             

3. Nu au condus la modifi carea 
mix-ului energetic, fapt care a pus 
în joc mare parte din procesul de 
decarbonare, un target atât de dorit 
pentru viitor. 

Ennio Macchi, specialist – profe-
sor universitar la Școala Enrico Mat-
tei – Milano, a demonstrat că „gene-
rația termoelectrică“, alimentată cu 
combustibili fosili, s-a diminuat în 
deceniul trecut cu 2,4 %, dintr-un 
maxim de 69,7 % (nivelul anului 
2012), ajungând, în anul 2016, la 
67,3 %,  fără ca această „victorie“ 
să însemne, tehnic vorbind, iniți-
erea unui trend descrescător. Ast-
fel, „revoluția tehnologică“ a noilor 
tehnologii pentru energiile din surse 
regenerabile, fotovoltaice și eoliene, 
a acoperit doar 5 % din producția 
mondială de energie (cuprinzând 
hidro și alte metode), adică un ra-
port de 1 la 13 față de cantitatea 
de energie produsă la nivel global, 
utilizând tradiționalii combustibili 
fosili. Profesorul apreciază că opti-
mismul nejustifi cat legat de inver-

sarea raportului, de la 1 la 13 în 13 
la 1 în favoarea energiei din surse 
regenerabile, este destul de exage-
rat și nu vede această transformare 
ca un bun la care se va ajunge foar-
te curând.

Să nu uitam impactul asupra di-
namicii piețelor, echilibrului de pu-
tere dintre exportatori și importa-
tori, unde geopolitica nu reprezintă 
numai crize, dar ci istorie și chiar 
memorie. În plus, trebuie să luăm 
atent în considerare și viitorul ener-
getic al Regatului Unit, în lumina re-
centului Brexit, care va conduce la 
scumpirea costurilor energiei și, în 
termeni de siguranță pentru viitorul 
energetic al Londrei, va deveni de-
pendentă de importuri. 

Deci, specialiștii apreciază că 
puncte importante, nicidecum sim-
ple, ale „tranziției energetice“ vor 
trebui redefi nite, precum aspectele 
specifi ce procesului, proces care se 
poate compara chiar cu o revoluție, 
practic când se schimbă totul. Vor 
fi  învingăt ori și învinși, agenți eco-
nomici, industrii, personal angajat, 
consumatori, contribuabili, teritorii 
etc., cu inevitabile tensiuni politice 
și sociale. Exemplul mai recent ar fi  
Franța, care, introducând „carbon 
tax“ pentru carburanți, a făcut să 
se nască protestul devenit atât de 
cunoscut al „vestelor galbene“, pro-
test demonstrativ pentru abordarea 
temelor prezentate mai sus.  

Este clar că tranziția nu poate 
reduce faptul, evident tehnico-eco-
nomic, de prezentare a tuturor fa-
țetelor și ale diferitelor interese 
care se vor dezvolta pe parcursul, 
nu scurt, al întregului proces al 
„tranziției energetice“. Specialiști ai 
London School Economic and Politi-
cal Science evidențiază importanța 
politicilor climatice, care trebuie să 
fi e credibile și neapărat socialmente 
acceptate. Introducerea și mărirea 
taxelor pentru utilizarea cărbunelui, 
optimale din punct de vedere eco-
nomic, este apreciată ca un proces 
difi cil, din cauza opoziției publice. 
Analizând acest aspect, le-am numi 
purtătoare de învățăminte istorice, 
s-a tras concluzia că, în absența ac-

ceptabilității sociale, nicio măsură 
energetică de importanță mondială 
nu prea a avut un impact pozitiv, pe 
de-o parte, și nici un viitor, pe cea-
laltă parte.

 Uniunea Europeană propune 
trei măsuri care caracterizează 
politica sa energetică pentru 2030. 
Este evident efortul de implemen-
tare și aplicare a hotărârilor impuse 
ca urmare a indicațiilor și posibili-
tăților discutate, atât la Paris, cât 
și la Osaka, dar și cele cuprinse în 
Protocolul Kyoto sau la diferite alte 
Conferințe pe tema pericolului încăl-
zirii globale. De analizat pașii făcuți 
după Kyoto când, în anul 2008, a 
fost aprobată o fi nanțare de peste 
60 miliarde de euro pentru începe-
rea activităților punctuale de redu-
cere a emisiilor de bioxid de carbon, 
dar, practic, nu s-a făcut mai nimic, 
pentru a nu zice chiar nimic. Întor-
cându-ne la cele trei măsuri, aces-
tea ar urmări o analiză cantitativă a 
emisiilor care ar însemna defi nirea 
bazei de referință a continuării mai 
accentuate a luptei contra încălzirii 
globale. În funcție de deciziile adop-
tate în materie de efi ciență energe-
tică adevărată, precum  și  decarbo-
nizarea mix-ului energetic, va deve-
ni sustenabil procentul de reducere 
generală a emisiilor cu 40 % până 
în 2030. Pentru asta se propune o 
evaluare a probabilității abordării 
punctuale vizavi  de înrăutățirea, cu 
3 % a indicatorilor principali ai tran-
ziției energetice. 

O critică asemănătoare se poate 
face și în ceea ce privește al doilea 
obiectiv important, acela al ridică-
rii producției, dar și a productivității 
obținerii energiei din surse regene-
rabile. Procentul propus la Paris de 
32 % referitor creșterea producției 
de energie din surse regenerabile 
analizat de specialiștii sistemului,  
este  și a fost considerat drept sfi -
dător. Mai mult se susține faptul că 
pentru a fi  realizat acest procent vor 
trebui adoptate măsuri drastice cu 
condiționări la fel de drastice. Tra-
ducând aceste etichetări semantice 
ca „drastic“, specialiștii susțin că în 
perioada 2019 – 2030, paralel cu 

Din activitatea CNR – CMEDin activitatea CNR – CME
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îmbunătățirea permanentă a efi -
cienței energetice, vor trebui mai 
mult ca sigur crescute investițiile 
în energiile din surse regenerabile, 
după căderea abruptă a acestora, 
acum mai bine de zece ani, urmare 
a reducerii ajutoarelor tip „certifi -
cate verzi“ etc., care erau recunos-
cute nu numai 
producătorilor, 
dar și fi rmelor 
de transport a 
energiei produse 
numai din surse 
regenerabile. 

Se impune 
și se așteaptă 
ca puterea in-
stalată fotovol-
taică să crească 
de minim 10 ori 
față de aceea 
realizată în anul 
2017, conside-
rat ca vârf al 
energiei din sur-
se regenerabile 
în general și al 
energiei foto-
voltaice, în spe-
cial. Evident că 
se așteaptă ca 
odată cu crește-
rea puterii fotovoltaice instalate să 
revină și să aibă acoperire fi nanci-
ară metodele și schemele de ajutor 
pentru producători și pentru trans-
portatori, metode și scheme care să 
nu fi e considerate „ajutor de stat“. 
Consumatorii trag semnalul de alar-
mă, pentru ca revenirea la ajutoa-
rele din vremea anilor 2007, foarte 
bune pentru producători, să nu se 

regăsească în facturile de plată a 
energiei consumate de către aceș-
tia, solicitând, în același timp, să 
se găsească alte surse de susținere 
a procedeelor pentru schemele de 
ajutor. 

Cea de a treia măsură, refl ec-
ția asupra posibilității de rezolvare 

a obiectivelor naționale, se referă 
la faptul că experiența reglemen-
tării și a variilor scheme de ajutor, 
puse în operă până la nivelul anilor 
2010, nu au adus nicio îmbunătăți-
re asupra consumurilor energetice 
și nici asupra economisirii energiei 
însăși. Ceea ce este însă sigur, este 
faptul că numai creșterea investi-
țiilor va conduce, atât la creșterea 

producției de energie regenera-
bilă, cât și la obținerea unei efi ci-
ențe energetice, ca o componentă 
importantă în alcătuirea bugetelor 
pentru activitățile ce privesc reali-
zarea noilor instalații de producere 
a energiei fotovoltaice, în conformi-
tate cu rezultatele cercetărilor ac-

tuale, cercetări tehnico-economice 
și fi nanciare făcute de corporațiile 
din sectorul energetic.   

Evident că se așteaptă ca, oda-
tă cu creșterea puterii fotovoltaice 
instalate, metodele și schemele de 
ajutor pentru producători și pentru 
transportatori să nu fi e considerate 
„ajutor de stat“, ci să revină și să 
aibă o acoperire fi nanciară. 
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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 6-10 Septembrie 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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Și Dvs. ați putea fi un partener la cel mai mare eveniment regional CME 
pentru Europa Centrală şi de Est! 
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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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 Elena Ratcu: Domnule Albu, 
sunteți născut în comuna Mățău, 
care astăzi se numește Mioare-
le, așezată în Valea Argeșului, 
mărginită de molcome și ferme-
cătoare dealuri muscelene. Cum 
a fost copilăria dumneavoastră 
pe aceste meleaguri pitorești și 
cum v-a infl uențat pentru mai 
târziu?

Aurel Albu: Ei, dacă e să mă 
gândesc la copilăria grea a tată-
lui meu, eu pot zice că am dus-o 
foarte bine pe vremea când eram 
copil. Tata ne povestea că de pe 
la 13 până pe la 20 de ani muncea 
în Bărăgan, acasă venea o dată la 
doi-trei ani, aducea bani pe mun-
ca depusă, cumpăra câte un petec 
de pământ și iarăși pleca la muncă. 
Toți procedau atunci la fel, la țară. 
Dar, ce experiență a câștigat și cât 
de serios și de responsabil l-a făcut 
să fi e treaba asta! Pe la 21 de ani 
a rămas în Mățău, s-a însurat, și-a 
facut casă, a făcut și cinci copii în 
decurs de 10 ani, iar asta l-a făcut 
și mai serios. Eu am fost al patru-
lea dintre cei cinci copii. Pe atunci, 
oamenii trăiau numai din ce mun-
ceau și din ce vindeau. Dacă aveau 
două vaci, pe una o vindeau, boii îi 
vindeau, dacă aveau 30 – 40 de oi, 
o parte le vindeau și păstrau acasă 

doar vreo 10 – 20 ca să aibă lapte, 
carne, brânză. Cu banii primiți din 
vânzarea animalelor reușeau ca la 
doi-trei ani să cumpere câte 16 pră-
jini de pământ și, așa creștea gos-
podăria. Încă de când aveam vreo 
cinci ani, în timpul verii trebuia să 
am grijă de cele 10 oi pe care tata 
nu le dădea la munte, le oprea aca-
să, ca să avem noi toți ce mânca. 
Cât eram de mic, mergeam cu oile 
la o distanță cam de 1 kilometru 
departe de casă, prin noroaie, praf, 
pe poteci și pe suprafețe de pământ 
care uneori se surpau, până ce ajun-
geam la fâneața noastră. Plecam cu 
ele dimineața în zori, când răsărea 
soarele, de multe ori cu ochii închiși 
de somn, și mă întorceam pe la 9 – 
10. Eu cu oile, fratele cel mare, cu 
vacile. După masă, iar mergeam cu 
ele și chiar dacă se întâmpla să mă 
prindă vreo ploaie, nu plecam, tot 
acolo ședeam, mă uda, mă uscam 
și n-am răcit niciodată. Toți copiii 
făceau la fel. Chiar și după ce am 
început școala mai mergeam uneori 
cu oile. (…). 

„Dacă lipseam eu, lipsea
toată clasa“
– De jucat mai aveați vreme?
– Ce jucat? Fiecare copil avea 

treaba lui și n-avea timp de joacă, 

nu erau timpurile ca acum. Prime-
le clase le-am facut în satul meu, 
Cocenești, care avea școală ade-
vărată încă din 1936. În sat eram 
maximum 20 de copii care mergeu 
la școală și toți intram într-o încă-
pere cu patru bănci, fi ecare clasă 
cu banca ei (…) La un moment dat 
rămăsesem singur în clasă, adică 
în banca mea și, dacă lipseam eu, 
lipsea toată clasa! (izbucnim amân-
doi în râs). După clasa a IV-a am 
dat examen la liceul Dinicu Golescu 
din Câmpulung. Profesorii de la li-
ceu erau extraordinar de exigenți, 
la examenul de admitere, din 300 
elevi din tot județul, intrau doar 50, 
iar în ultimul an rămâneau doar 25 
de elevi, care dădeau examen la fa-
cultate sau la alte școli superioare. 
Eu am luat toate examenele de la 
liceu, deși am avut o mulțime de 

DIALOG DE SUFLET CU DOMNUL AUREL ALBU, 
SPECIALIST ELECTROTEHNICIAN (fragmente)
Elena Ratcu, consilier al CNR – CME

Dl Aurel Albu, o bucurie de om, pro-
fesionist de excepție și fost șef de secție 
electrică la CET Ișalnița vreme de peste 30 
de ani, cu care am dialogat preț de cinci 
ore, mi-a spus ca niciodată nu si-a dorit 
funcții mai mari de conducere.  „Tot ce mi-
am dorit a fost să-mi fac treaba ca lumea, 
să fi e armonie la locul meu de muncă si 
in familie, armonie pe care m-am străduit 
să o creez, să o păstrez și să o transmit 
mai departe oamenilor cu care am lucrat 
si fi icelor mele. Funcțiile prea mari strică 
oamenii, să știți“! Sunt uneori cuvinte la 
care nu ai replică. Și acum simt însă căl-
dura mărturisirilor sale despre viața grea 
de copil crescut la țară, care învăța de ru-

pea cartea numai pentru a ajunge om cu școală,  despre drumul până la 
a deveni inginer, despre ce înseamnă omenia, meseria făcută corect și 
cu pasiune, despre cum ar trebui făcută educația ca să avem specialiști 
buni și integri. Mi-a povestit multe, acasă la dumnealui, la o ceașcă de 
cafea, într-o zi întunecată și burnițată pe care mi-a luminat-o cu sufl etul 
său frumos, pe care-l veți descoperi în întregime în  cele ce urmează. 

Licențiat al Facultății de Electro-
tehnică din Timișoara (1959), domnul 
Aurel Albu și-a început activitatea la 
Întreprinderea de Electromontaj al Pe-
trolului din Băicoi-Liliești, apoi a conti-
nuat la Serviciul Energetic al Uzinelor 
Chimice Victoria din Florești-Prahova, 
iar în 1962 s-a angajat la Întreprinde-
rea Centrală de Termofi care din Cra-
iova, unde a fost șeful Secției Electri-
ce de la CET Ișalnița peste 30 de ani 
și a participat la mai multe etape de 
construcție a centralei. Pe baza expe-
rienței acumulate, a acordat asistență 
tehnică la punerea în funcțiune a cen-
tralelor electrice de la Craiova, Turceni 
și Craiova II și s-a implicat direct în 
instruirea personalului de exploatare. 
În cadrul Serviciului Tehnic, a avut 
ca sarcină coordonarea activității de 
înlocuire a aparatajului electric ceho-
slovac și francez, depășit în caracteris-
ticile tehnice, datorită dezvoltării rapi-
de a Sistemului Energetic Românesc, 
cu aparataj fabricat la  Electroputere 
Craiova, care avea performanțe supe-
rioare. A avut o contribuție importan-
tă la studiile efectuate pentru mărirea 
siguranței în funcționare și a fi abilității 
echipamentelor, iar între 1980 – 1990 
a coordonat și s-a implicat direct în 
retehnologizarea echipamentelor din 
centrală cu echipamente produse în 
țară și în străinătate.
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pățanii, care atunci m-au amărât 
tare mult, dar despre care acum îmi 
aduc aminte cu nostalgie (...)

„Doar din întâmplare am 
ajuns eu la electrotehnică“
– De ce ați ales ingineria?
– Doar din întâmplare am ajuns 

eu la electrotehnică. Ințial am dat 
examen la Facultatea de Geologie 
care ținea de Institutul de Mine, 
l-am luat, dar când m-am lămurit 
cam despre ce e vorba și când am 
văzut câte pietroaie trebuie să învăț, 
am trecut la Facultatea de Mine. Nici 
asta nu mi-a plăcut și, afl ând că la 
Craiova exista Facultatea de Elec-
trotehnică, m-am transferat acolo 
și am luat-o din anul II. Mi-a plăcut 
așa de mult la electrotehnică și am 
învățat așa de bine, încât în anul III, 
doar patru studenți au trecut anul 
fără nicio restanță, iar eu eram prin-
tre ei. Prinsesem știința de a învăța, 
am avut și bursă, dar, când eram în 
anul IV, s-a desfi ințat Facultatea de 
Electrotehnică de la Craiova și am 
continuat la Timișoara, unde am și 
dat examenul de absolvire în 1959.

 
– După primii doi ani de sta-

giatură ați ajuns la Centrala 
Electrică de Termofi care Craiova 
– Ișalnița, unde ați rămas până 
la pensionare. 

– M-a pasionat mult meseria. 
Primul an de stagiatură l-am făcut 
la Întreprinderea de Electromontaj 
a Petrolului din Băicoi-Lilești, care 
executa rețele electrice la sondele 
de foraj și extracție din zona Praho-
va, Buzău și Moldova. Al doilea an a 
fost la serviciul energetic de la Uzina 
Chimică Victoria – Florești, construi-
tă prin decret regal, la cererea Prin-
cipesei Elisabeta, sora Regelui Carol 
al II-lea. A fost prima fabrică de an-
velope din România și din sud-estul 
Europei, inaugurată în 1939, care se 
numea inițial „Banloc“, care produ-
cea cauciucuri Goodrich și era echi-
pată cu utilaj englezesc de ultimă 
oră la vremea aceea. Acolo m-am 
ocupat de punerea în funcțiune a 
noii fabrici de anvelope moto-velo. 
Ne afl am în anul 1959, deci la 20 de 
ani de la înfi ințarea fabricii. În uzina 
aceea, cine a vrut să învețe meserie 
a putut, pentru că uzina era foarte 
complexă ca acționări, iar oamenii 
erau extraordinar de bine pregă-
tiți. De la uzina chimică am plecat 

la Craiova la CET Craiova și am fost 
extrem de impresionat de tot ce am 
găsit și ce am făcut acolo. Practic, 
la Craiova, în 1962 a început toată 
activitatea mea serioasă, de bază, 
în anul 1962. CET Craiova – Ișalnița 
era prevăzută cu trei grupuri ener-
getice de termofi care de 50 MW și 
cu două grupuri de 100 MW, alimen-
tate pe cărbune și se afl a în primul 
an de construcție. 

Centrala a trecut prin mai multe 
etape de construcție-montaj, de la 
350 MW până la 1000 MW în 1978, 
când s-a pus în funcțiune și ultimul 
grup de termofi care de 55 MW. Fo-
losea cărbune de tip lignit din ba-
zinul Olteniei, iar producția combi-
nată energie electrică și termică era 
astfel concepută încât să poată sati-
sface necesarul de energie electrică 
din SEN, dar și consumul de energie 
electrică și termică a Combinatului 
Chimic Craiova din vecinătate, pre-
cum și necesarul de căldură de pe 
o importantă platformă agrară din 
proximitate, adică Serele Almăj. 
După câteva săptămâni de la anga-
jare, văzând cât de complexă și difi -
cilă era activitatea și că nu era sufi -
cient ceea ce știam eu, dar și pentru 
că voiam să mă familiarizez cu toate 
echipamentele și cu modul lor de lu-
cru pe partea electrică a centralelor, 
am făcut un stagiu de câte o lună la 
termocentrala pe cărbune de la Doi-
cești, apoi la CET Brazi și la centrala 
de la Luduș care avea trei grupuri de 
110 MW pe gaze, avansată față de 
cea de la Craiova. Am continuat apoi 
perfecționarea pregătirii profesio-
nale într-un stagiu de documentare 
de trei luni în Cehoslovacia, la câte-
va centrale pe cărbune și atunci am 
văzut centrala cu grupuri de 50 MW 
de la Melnik, pe cea cu șase grupuri 
de 100 MW de la Kadan, am vizitat și 
uzina Škoda din Plzeň și uzina ČKD 
din Praga, care fabricau ehipamente-
le de bază pentru CET Ișalnița, adică 
generatoare, transformatoare și în-
trerupătoare. În delegația aceea din 
Ceholsovacia am învățat foarte mult.

„Trebuia ca tot timpul 
să fi i pe fază cu noutățile 
din domeniu, că altfel, 
te pierdeai“
– Și în felul acesta v-ați per-

fecționat cunoștințele?
– Sigur, acolo la uzina de la Plzeň 

am intrat pe fl ux, cu transformatoare 

construite în 1963, am vazut și o par-
te din motoare, tunelul de încercare al 
rotoarelor de generator. E altceva când 
le vezi în funcțiune față de teorie, știi 
de unde să începi pentru că lucrurile 
nu sunt așa de simple cum par. Toate 
echipamentele vin împachetate, dar 
în timpul funcționării apar tot felul 
de defecte, pe unele le detectezi, pe 
altele doar ți le imaginezi, unele se 
pot repara, altele, nu. Revenind la 
Centrala de la Ișalnița, în 1963 au 
început să se monteze o parte din 
instalații: epurare chimică, alte in-
stalații care nu erau cunoscute, dar 
trebuiau alimentate electric și abia 
în iunie 1964 s-a fi nalizat construc-
ția stației de 110 kV, care la început 
era formată doar din câteva celule, 
după care s-a extins la 30 de celule, 
cu multe echipamente furnizate de 
cehi, iar în 1964 s-a construit stația 
de 220 kV, pusă în funcțiune în mai 
1965, care s-a extins de la o singură 
celulă la 15 celule și cu echipamen-
te din ce în ce mai noi și complexe. 
Trebuia ca tot timpul să fi i pe fază 
cu noutățile din domeniu, că, altfel 
te pierdeai, iar construcția prevăzu-
tă în proiect în 1962 nu mai bătea 
cu cea din 1967 și tot timpul trebuia 
să construiești și să schimbi ce nu 
mai corespundea.

– Construcția centralei de la 
Ișalnița a fost realizată în eta-
pe. Dumneavoastră la ce etape 
de construcție ați participat? 

– La mai multe etape. Am par-
ticipat la punerea în funcțiune a 
trei grupuri de termofi care de câte 
50 MW fi ecare pentru Combinatul 
Chimic Craiova și a două grupuri 
de 100 MW cu condensație pentru 
sistemul electroenergetic național. 
A doua etapă a fost prevăzută cu 
două grupuri de condensație de 
câte 330 MW fi ecare, iar ele urmau 
să producă energie pentru rețelele 
electrice din sistemul energetic nați-
onal. Stațiile electrice din CET Ișalni-
ța erau interconectate prin interme-
diul a două autotransformatoare de 
200 MVA, 110/220 kV, unul fabricat 
în Cehoslovacia și celălalt fabricat 
de Electroputere Craiova care a fost 
primul de acest fel (…). Am partici-
pat și la a treia etapă de construc-
ție care privea cerințele energetice 
ale serelor de la Almăj din Craiova 
unde Ișalnița furniza energie elec-
trică și temină permanent, începând 
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cu anii ’70. Aici a fost un pic mai 
delicat pentru că fi ind vorba de 
sere, a trebuit să ținem cont de 
două trepte de temperatură a me-
diului ambiant, una între –5 °C și 
+15 °C, când s-a prelevat căldura 
de la prizele turbinelor de 330 MW 
și prin intermediul stației de apă 
dedurizată s-a livrat apă caldă în 
circuit închis la sere pe o suprafa-
ță de 200 de hectare, iar cealaltă 
pentru temperaturi scăzute, între 
–5 °C și –16 °C, când circuitul ter-
mic din prima treaptă a fost trecut 
prin cinci cazane de apă fi erbin-
te (CAF-uri) de 100 Gcal puse în 
funcțiune între 1970 – 1972, asi-
gurându-se astfel nivelul de căl-
dură necesar serelor pe timp de 
iarnă (…) Eu am participat activ 
și la a patra etapă de construcție 
a CET Ișalnița, pentru punerea în 
funcțiune a unui grup de 55 MW 
de termofi care, de fabricație ce-
hească și, de asemenea, datorită 
experienței acumulate, am acor-
dat asistență tehnică la punerea în 
funcțiune și instruirea personalului 
de exploatare de la centralele elec-
trice de termofi care de la Govora, 
centralele cu condensație Rovinari, 
Turceni și Craiova II. 

– Care a fost responsabili-
tatea dumneavoastră la toate 
aceste etape de construcție?

– De coordonare. La secția 
electrică am fost la început inginer 
principal, apoi am fost numit șeful 
secției electrice de la CET Ișalnița și 
aveam în subordine vreo două sute 
și ceva de oameni.

– N-ați scris nicăieri în CV-ul 
dumneavoastră că erați șef de 
secție. De ce?

– Ei, de ce să mă dau eu mare?

– Aici nu e vorba de dat mare, 
dar ați desfășurat o activitate 
extrem de difi cilă și ați depășit 
multe difi cultăți, cu înțelegere 
față de oameni și cu mult calm. 
Cum de nu vi s-a propus pentru 
funcția de director? 

– Cum să mă propună? Nici nu 
mi-a propus nimeni, dar nici nu mi-a 
trecut vreodată prin gând să am așa 

o funcție. (zâmbește, parcă amuzat 
de întrebare). (…)

„Toată viața mi-am dorit 
să-mi fac treaba ca lumea, 
să fi e armonie la locul meu 
de muncă și în familie“ 
– Cred că sunteți unicat. Și 

mai cred că șefi i vă considerau 
atât de bun la secția pe care o 
conduceați, încât se temeau că 
nu mai găsesc un specialist de 
talia dumneavoastră. Din prea 
mare modestie cred că nu v-ați 
dorit niciodată funcții mai mari 
de conducere. Ce v-ați dorit de 
fapt în viață?

– Tot ce mi-am dorit în viață a fost 
să-mi fac treaba ca lumea, să fi e ar-
monie la locul meu de muncă și în fa-
milie, armonie pe care m-am străduit 
să o creez, să o păstrez și sa o trans-
mit mai departe oamenilor cu care 
am lucrat și fi icelor mele, Mihaela și 
Anda. În viață n-are cum să meargă 
totul lin. Trebuie sa te acomodezi, să 
acordezi, să armonizezi părțile nega-
tive cu cele pozitive. Nu mi-am dorit 
funții de conducere pentru că funcțiile 
prea mari strică oamenii!

– Privind retrospectiv, care 
dintre evenimentele la care ați 
participat v-a impresionat cel 
mai mult și ce vă impresionează 
acum?

– Primul eveniment care m-a im-
presionat pe mine teribil a fost pu-
nerea în funcțiune a două autotrans-
formatoare de 110/220 KV, unul 
monofazat fabricat în Cehoslovacia 
și unul trifazat, prima instalație făcu-
tă de Electroputere Craiova pe 5 mai 
1965, compus din trei unități mon-
ofazate, ale căror comutări trebuiau 
făcute cu atenție, răbdare și cu foar-
te multă grijă ca să nu se întâmple 
vreun incident. Acum mă impresio-
nează instalațiile noi de producere a 
energiei electrice, pe bază de celule 
fotovoltaice sau din surse eoliene. 
Lumea trebuie să înțeleagă că nu 
mai avem încotro și trebuie ca trep-
tat să se reducă producția de energie 
pe bază de cărbune, pentru că nu se 
mai poate altfel. Treaba asta ne-a 
ținut într-un nivel redus de dezvol-
tare, ori nouă ne trebuie un sistem 

energetic nou, care să facă corelarea 
între centralele eoliene, cele foto-
voltaice și cele pe hidrocarburi. Este 
foarte greu de făcut, dar deja se fac 
primii pași pentru crearea lui.

– Cum vedeți făcut acest sis-
tem energetic nou și de cine?

– În primul rând de oameni deș-
tepți, pentru că avem destui. Poli-
ticul n-are ce să caute aici, pentru 
că politicienilor le trebuie 10 ani nu-
mai să priceapă despre ce e vorba 
și alți 10 ani să lucreze în sistem ca 
să înțeleagă cum merge treaba. Eu 
exagerez un pic acum, dar adevărul 
este că ce să priceapă cineva într-un 
an sau doi cât stă la guvernare? La-
să-i mai mult, dacă vrei să reușeas-
că să facă ceva! Convingerea mea 
este că numai tânăra generație mai 
poate scoate ceva la lumină. Fără 
supărare, dar generația veche este 
depășită și nu vorbesc aici numai de 
mine. Cei bătrâni trebuie păstrați 
pe funcții de consiliere pentru că 
au mare experiență în spate. Lasă, 
domnule, oamenii să progreseze, 
înlocuiește instalațiile vechi cu cele 
noi, nu le tot cârpi, că or să crape. 
Sunt acum instalații care funcțio-
nează de 50 de ani, ori durata lor 
de viață era proiectată pentru 30 de 
ani. Se poate așa ceva?

*
*    *

Domnul Albu mi-a poves-
tit despre cum era organizată 
secția electrică de la CET Craio-
va –Ișalnița, despre incidentele 
produse din varii motive și des-
pre cum le manageria ori despre 
cum reușea ca, printr-o vorbă 
bună și un sfat înțelept, să-i facă 
pe oameni să se înțeleagă între 
ei și să învețe meserie. Cultura 
sa este impresionantă, țările pe 
care le-a vizitat l-au fascinat, 
secretul tinereții sale este sim-
plu, omenia de care dă dovadă 
este uluitoare. Dar despre toa-
te acestea și multe altele veți 
afl a din interviul integral ce va 
fi  tipărit în Volumul al III-lea 
„Seniorii Energiei – Dialoguri de 
sufl et”, care va fi  publicat anul 
acesta de către Editura AGIR, 
sub auspiciile CNR – CME.  
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Legal Newsletter

16 Martie 2020 16 March 2020

Modificarea Legii petrolului nr. 238/2004 Amendment to the Petroleum Law no 238/2004

n data de 27 februarie 2020, a fost publicat n
Monitorul Oficial Ordonan a urgent 27/2020 (“OUG
27/2020”) pentru modificarea i completarea Legii 
petrolului nr. 238/2004 (“Legea petrolului”).

On 27 February 2020, the Government Emergency 
Ordinance no 27/2020 (“GEO no 27/2020”) amending 
the Petroleum Law no 238/2004 (“Petroleum Law”)
was published in the Official Gazette.

I. Securitatea na ional – motiv explicit de
refuzare/ denun are a acordurilor petroliere

I. National security – explicit reason to deny/
unilaterally terminate petroleum agreements

1.1 Refuzarea unor acorduri petroliere viitoare 1.1 Denial of future petroleum agreements 

Este normal ca unui stat s i fie recunoscut dreptul 
de a refuza acordarea unei licen e (sau opera uni)
petroliere pe motive de securitate na ional . Acest 
drept este prev zut n Art. 2 alin. (2), r ndul al doilea 
din Directiva 94/22/CE privind condi iile de acordare 
i utilizare a autoriza iilor pentru prospectare, 

explorare i produc ie a hidrocarburilor („Directiva”).

Directiva [ i Legea Petrolului modificat , n art. 31

alin. (1)] permit statelor membre ale UE s exercite
acest drept n privin a cererilor primite de la companii 
din afara UE.

It is only normal to recognise a state the right to deny 
a licensing application (or petroleum operations) 
based on reasons of national security. It is stated 
under Art 2, para 2, second line under Directive 
94/22/EC on the conditions for granting and using 
authorizations for the prospection, exploration and 
production of hydrocarbons (the “Directive”).

The Directive (and the amended Art 31 para 1 of the 
Petroleum Law) enable EU states to exercise such 
right on companies from outside the EU.

1.2 ncetarea acordurilor petroliere n curs 1.2 Termination of ongoing petroleum agreements

Alin. (2) al aceluia i Art. 31 permite Guvernului [la 
propunerea Agen iei Na ionale pentru Resurse 
Minerale (ANRM)] s denun e unilateral un acord 
petrolier n curs pe motive de securitate na ional .

n cazul exercit rii acestui drept ( n special, dac  s-au 
f cut deja cheltuieli) va trebui s ia n considerare 
riscul de arbitraj interna ional; totu i, este f r de
ndoial ca principiul reglementat este n acord cu 
spiritul Art. 2 din Directiva 94/22/CE. 

Para 2 of the same Art 31 enables the Government 
[upon proposal of the National Agency for Mineral 
Resources (NAMR)] to unilaterally terminate an
existing petroleum agreement based on national 
security reasons.

The application of such right (especially, in case of
consumed expenses) must consider the risk of an 
international arbitration; however, it is beyond any 
doubt that the underlying principle is in line with the 
spirit of Art 2 of the Directive 94/22/EC.

II. Transferul concesiunii; preluarea controlului
asupra unui titular de acord

II. Transfer of the concession; change of
control over a titleholder

2.1 Transferul concesiunii petroliere 2.1 The transfer of the petroleum concession

Anterior modific rii Legii Petrolului, transferul unui 
acord petrolier era aprobat numai de c tre ANRM. 
Procedura este detaliat n Capitolul IX din Normele 

Prior to the amendment of the Petroleum Law, the 
transfer of a petroleum agreement was falling under
NAMR’s authority. The procedure is detailed under
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Chapter IX o the Application Norms.de aplicare a Legii Petrolului.

n prezent, dup modificare, orice transfer al unui
acord petrolier urmeaz  s fie aprobat prin Hot r re
de Guvern (la propunerea ANRM). 

Evident c  aceast  formalitate va determina sporirea
efortului i a duratei unui proces de transfer.

At present, following the amendment, any transfer of 
a petroleum agreement is to be approved by 
Governmental Decision (upon NAMR’s proposal).

It is beyond doubt that such additional formality will 
add time and effort to a transfer process.

2.1. Preluarea controlului 2.2. Change of control

Anterior modific rii, transferul de ac iuni/schimbarea
controlului asupra unui titular putea interveni fara vreo 
aprobare din partea autorit ilor rom ne (cu excep ia
formalit ile de la Registrul Comer ului, dac titularul
era o entitate rom n ).

Legea Petrolului modificat prevede acum c ,
transferul de ac uni ale titlularului va fi aprobat prin
Hot rare de Guvern (la propunerea ANRM). Este
interesant de men ionat faptul c Guvernul ar putea
decide fie (i) men inerea, (ii) modificarea sau chiar (iii)

Prior to the amendment, a shares transfer/ change in 
control at the titleholder’s level did not require any 
Romanian authority approval (other than the Trade 
Registry formalities, if the titleholder was a Romanian 
entity).

The amended Petroleum Law now sets forth that in 
case of a transfer of shares of a titleholder, such
transfer is to be approved by Governmental Decision 
(upon NAMR’s proposal). It is relevant to mention that 
the Government may decide (i) to maintain, (ii) to 
amend or (iii) to unilaterally terminate the respective 
petroleum license. There no reference as to what 
might influence the Government’s decision, other than 
mentioning para 2 of Art 31 (i.e. national security).

denun area respectivului acord petrolier. Nu sunt
prev zute criterii care ar putea influen a hot r rea
Guvernului, altele dec t referin a la alin. (2) al
aceluia i Art. 31 (i.e. securitatea na ional ).

ANRM trebuie notificat leg tur  cu un eventual
transfer. Nerespectarea acestei obliga ii atrage:

NAMR must be notified regarding such envisaged 
transfer. Disregarding this obligation might entail:

termination of the capacity as titleholder, if there
are multiple titleholders. It is not regulated as to
what happens in case the remaining titleholders
are unwilling/unable to take over the vacant
participating interest…

ncetarea calit ii de titular, n cazul
exist mai mul i titulari de concesiune. Nu se
precizeaz  ce se-nt mpl  dac  titularii r ma i
nu doresc/nu pot s  preia participa ia vacant ...

ncetarea de drept a acordului petrolier cu titular
unic.

de iure termination of the petroleum agreement
with a single titleholder.

Pentru mai multe detalii, v st m la dispozi ie: For further details, please contact:

Daniel Vlasceanu

Partener 

Daniel Vlasceanu

Partner

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

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

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

This newsletter was prepared solely for general information 
purposes and shall not be construed in any way as legal advice. 
Should you find it useful and want to know more about the issues 
presented herein, please do not hesitate to contact us.
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Paul Dimo s-a născut în anul 
1905, la Turnu-Severin, într-o ve-
che familie de intelectuali mehedin-
țeni. Tatăl său era inspector general 
pentru drumuri și poduri în cel mai 
vestit județ al „vechiului regat“ al 
României. Familia sa avea o genea-
logie remarcabilă, numărând printre 
strămoși un boier, pe numele său 
Dimo Celebi, care a fost 
emisarul lui Mihai Vitea-
zu la Înalta Poartă. După 
mutarea familiei Dimo în 
București, tânărul Paul 
Dimo devine elev al li-
ceului Cantemir-Vodă. 
Între anii 1923 – 1928 
este student al Școlii Po-
litehnice din București. 
Pleacă la Paris, pentru 
studii post-universitare 
la renumita Școală Su-
perioară de Electricitate 
(SUPELEC), de unde revine după 
doi ani și se angajează la Societatea 
GAZELECTRA, condusă de Nicolae 
Caranfi l, o personalitate puternică 
în domeniu.

Pentru o perioadă scurtă de 
timp îndeplinește funcția de sub-
director pentru electricitate. Odată 
cu schimbările politice din august 
1944, pentru Paul Dimo urmează 
o perioadă de privațiuni morale și 
materiale, până în iulie 1948, când 
se angajează la noua Centrală In-
dustrială a Energiei Electrice. Ulte-
rior, în anul 1949, după înfi ințarea 
Institutului de Studii și Proiectări 
Energetice (ISPE), directorul aces-
tuia, profesorul Martin Bercovici îl 
aduce pe Paul Dimo în funcția de 
inginer-șef al institutului, calitate în 
care este implicat în studiile și pro-
iectele elaborate de ISPE.

Între 1949 – 1969, Paul Dimo a 
funcționat în calitate de cercetător 
la Institutul de Energetică al Aca-
demiei Române, ICENERG, ICEME-
NERG. În aceeași perioadă a fost 
consilier științifi c pentru Sistemul 
hidroenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier și a colaborat la Pri-

mul Plan de electrifi care pe 10 ani 
(1950 – 1960) a țării, obținând Pre-
miul de Stat în mai multe rânduri 
(1950, 1954 și 1955).

În cadrul Institutului de Ener-
getică al Academiei, la care a lu-
crat, ajutat de un colectiv de ingi-
neri valoroși – Ecaterina Arie, Florin 
Manea, Sebastian Ionescu – Paul 

Dimo a dezvoltat 
o teorie a anali-
zei nodale. Apoi, 
împreună cu spe-
cialiștii de la DEN 
a aplicat, în cele 
mai variate situa-
ții de funcționare, 
metoda analizei 
nodale, comple-
tând și revizuind 
teoria inițială.

În prefața pri-
mei cărți a lui Paul 

Dimo, Analiza Sistemelor electroe-
nergetice prin Separarea nodurilor și 
utilizarea curenților de scurtcircuit, 
apărută în 1959, autorul mulțumește 
specialiștilor din cadrul Dispecerului 
Energetic Național, care au adus o 
serie de critici constructive în cursul 
elaborării metodei, iar cazurile con-
crete semnalate din ex-
periența câștigată în ex-
ploatare au dat autorului 
o orientare în plus.

Apariția primei cărți 
a lui Paul Dimo a consti-
tuit la acea dată un real 
eveniment, o revoluție 
în domeniul tratării con-
crete complete a pro-
blemelor de funcționa-
re a SEN. Posibilitatea 
de separare a rețelei 
electrice, prin izolarea 
nodurilor generatoare 
și înlocuirea legăturilor 
cu sistemul prin anu-
mite mărimi vectoriale, 
în opinia lui Paul Dimo, îi „dădea o 
asemănare cu metoda cremona din 
mecanică“, permițând examinarea 
printr-o reprezentare simplă.

Creator al analizei nodale, cu-
noscută pe plan mondial sub nu-
mele de „analiza nodală Dimo“, ca 
și al metodelor REI (Radial-Echiva-
lent-Independent), denumite în li-
teratura de specialitate „Dimo’s REI 
Methods“, a reușit să cerceteze cele 
mai complexe rețele la nivel național 
sau continental. Analiza Nodală și 
modelele REI-DIMO au fost premer-
gătoare actualelor tehnici de analiză, 
planifi care și conducere ale marilor 
rețele energetice interconectate.

În urma publicării Studiul stabi-
lității statice a sistemelor energeti-
ce, a primit Premiul Traian Vuia al 
Academiei Române, în anul 1961. 
Această lucrare reprezintă o sinteză 
a preocupărilor sale științifi ce prin 
care se va face cunoscut la nivel in-
ternațional.

Conceptele și soluțiile cuprinse 
în această primă lucrare au fost con-
solidate în ampla monografi e Anali-
za nodală a Sistemelor electroener-
getice (Editura Academiei Româ-
ne, 1968). Ulterior, Analiza nodală 
se publică în Franța (1971), Rusia 
(1973) și Anglia (1975). În anul 
1979, apare în țară cartea Modele 
REI și Indicatori de Stare. Sisteme 

energetice inter-
conectate, care 
aduce completări 
vizând în special 
Studiul sistemelor 
electroenergetice 
interconectate.

Modelul REI, 
conceptul-cheie al 
lui Paul Dimo, res-
pectă riguros bi-
lanțul de puteri și 
pierderile de circu-
lație din Sistemul 
electroenergetic 
inițial. Totodată, se 
conservă proprie-
tățile nelineare ale 

rețelei reale, aproximează curenții 
de scurt circuit în nodurile păstrate 
și oferă o suplețe largă de modelare, 
gruparea nodurilor în nodurile echi-

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

ACADEMICIANUL PAUL DIMO, CREATORUL 
ANALIZEI NODALE ȘI A MODELELOR REI-DIMO,
UN ARISTOCRAT AL ENERGETICII ROMÂNEȘTI
Prof. em. dr. ing. Mircea Eremia, Universitatea „Politehnica“ din București



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 208, martie 2020 29

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

valente nedepinzând de geometria 
rețelei electrice. În acest scop, mo-
delul sistemului electroenergetic real 
este restructurat, pentru ca în fi nal, 
în modelul REI Dimo cu o structură 
esențializată, să fi e regăsite toate 
proprietățile inițiale ale sistemului fi -
zic. În procesul de restructurare au-
torul folosește o rețea auxiliară, de-
numită rețea cu bilanț energetic nul.

În numărul omagial a Revistei 
Energetica din 2002, dr. Jean Con-
stantinescu, un colaborator apro-
piat îl consideră pe „Paul Dimo, un 
Brâncuși al ingineriei sistemelor de 
energie electrică“, iar „pasărea sa 
măiastră“ – analiza nodală Dimo și 
modelul REI – i-au surprins pe cer-
cetătorii de pretutindeni prin nouta-
tea absolută a abordării, prin tehnici 
spectaculoase împrumutate parcă 
din arta prestidigitației.

Rezultatele cercetărilor sale se 
regăsesc și în alte lucrări, între care: 
Cauzele supratensiunilor prelungite 
în rețelele electrice cu neutrul izo-
lat (1955); Soluția problemei pier-
derilor în rețelele electrice cu aju-
torul echivalentului REI a “analizei 
nodale” asociat unui calculator nu-
meric (1963); Une seule structure 
physique pour l’étude des réseaux. 
L’equivalent REI (1964); Graphes 
REI et leurs images nodales (1969); 
Les modèles REI. Solutions générale 
pour réseaux d’énergie; Ergonomie 
intelectuală cu modelul rețea (1983).

De numele său se leagă o serie 
de invenții pentru evitarea supraten-
siunilor prelungite, anagraful Dimo 
(analizor grafi c ce permite reduce-
rea rețelelor complexe la o structură 
topologică echivalentă unică – nodul 
cu legături radiale – și la o imagine 
reprezentativă tip), respectiv bre-
vete de invenție pentru conceptul 
Dimo-REI obținute în Uniunea Sovie-
tică, SUA, Anglia și Canada.

Personalitate puternică și com-
plexă a științei și ingineriei siste-
melor electroenergetice, creator de 
școală și de concepție, Paul DIMO a 
realizat performanța remarcabilă de 
a fi  fost la originea unei mișcări ști-
ințifi ce care nu a cunoscut granițe. 
Conceptele și soluțiile sale, apărute 
pe vremea în care informatica făcea 
primii pași chiar în cele mai avansa-
te state, au găsit un aliat natural în 
noua și revoluționara știință.

În 1974, la inițiativa sa, Academia 
Română, în cooperare cu National 

Science Foundation din Statele Unite 
organizează, la București, „Simpozi-
onul România–SUA în probleme din 
domeniul electroenergetic“. Dintre 
rezultatele acestui memorabil eveni-
ment se menționează că în următorii 
ani Companiile de electricitate ame-
ricane BPA, AEP introduceau echiva-
lenții REI–Dimo în calcule de contin-
gență și analiză de siguranță.

În recenzia scrisă de Călin Mihă-
ileanu asupra ultimei cărți, Sistemul 
energetic planetar, apărută în 1988, 
se arată că Paul Dimo abordează o 
idee nouă, mai rar dezvoltată în lite-

ratura de specialitate. Încă din intro-
ducere unde își prezintă intențiile și 
argumentele „de a extrapola trecutul 
pentru a căuta viitorul“, consideră că 
pentru mileniul 3 nu este o utopie 
conceperea unui „prim sistem pla-
netar“, ce va înconjura globul într-o 
bandă situată între paralele 400 N și 
600 N ale planetei noastre. În această 
bandă se produce și se consumă pes-
te 80% din totalul energiei electrice a 
globului. În plus, consideră că, „prin 
interconectarea sistemelor electroe-
nergetice, afl ate la alte fusuri orare, 
se pot obține economii interesante de 

puteri și energii, ca urmare a necon-
cordanței curbelor de sarcină“. Dimo 
Paul își extinde preocupările către re-
sursele de energie primară (gazele 
naturale, petrolul, cărbunii, energia 
hidraulică, energia nucleară respec-
tiv resursele neconvenționale – ener-
gia eoliană și geotermală, biomasă, 
energia valurilor și a mareelor, repro-
cesarea deșeurilor).

Cu privire la primordialitatea 
energiei electrice, academicianul 
Dimo afi rmă că „Sistemul energe-
tic planetar va rămâne un sistem 
electroenergetic, datorită naturii 

dezvoltării societăților ome-
nești în sec. XX și chiar după 
anul 2000, după cum rezul-
tă din extrapolarea evoluții-
lor naturale“. În acest sens 
Dimo face propuneri concre-
te de construire a două linii 
electrice de FIT: una trecând 
din Siberia de Nord-Est în 
Alaska, prin strâmtoarea Be-
ring și alta legând nordul Eu-
ropei cu cel al Americii, tre-
când prin Islanda. În plus, 
întrevede și apariția unui 
„cerc polar arctic“ din punct 
de vedere electric.

În fi nalul recenziei Călin 
Mihăileanu menționează că, 
în urmă cu circa 50 de ani, 
inginerul și arhitectul ameri-
can Richard Buckmister Fuller 
(1895 – 1983) a lansat pentru 
prima dată termenul de Glo-
bal Energy Network. Acesta a 
propus interconectarea unor 
sisteme energetice regionale 
într-o rețea unică și continuă 
globală. Liniile electrice de 
transport permit companiilor 
de electricitate aplatizarea 
curbelor de sarcină între zone 
cu fusuri orare diferite pe di-

recția est-vest și variații sezoniere 
pe direcția nord-sud.

Paul Dimo a fost bine cunoscut 
și în energetica internațională. A 
participat și a prezentat rapoarte 
la Conferințele CIGRE (Consiliul In-
ternațional al Marilor Rețele Electri-
ce). A fost cel dintâi inginer român 
care, în anul 1980, a avut cinstea 
să primească la Bruxelles, Premiul 
Internațional MONTEFIORE, premiu 
care se acordă la fi ecare cinci ani 
celei mai bune lucrări pe plan mon-
dial în domeniul energiei, respectiv 
“Les models REI: Solution génera-

Anagraful Dimo
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le pour l’informatique des réseaux 
d’énergie”.

Paul Dimo a contribuit incon-
testabil la progresul înregistrat în 
acest domeniu al marilor 
sisteme electroenergetice 
interconectate. Instituții de 
prestigiu din SUA – Bonne-
ville Power Administration, 
American Electric Corporati-
on, Electric Power Research 
Institute (EPRI), din Europa 
– Electricité de France ș.a. 
au oferit rezultate relevan-
te în legătură cu utilitatea 
modelelor REI-Dimo. Atât în 
publicațiile CIGRE, cât și în 
cele ale IEEE – Transactions 
on the Power Apparatus and 
Systems, dar și în cărți ale 
editurilor Wiley, au apărut 
prezentări și discuții asupra echiva-
lenților REI-Dimo. 

A fost ales membru corespon-
dent al Academiei României în 1963 
și membru titular imediat după 1990. 

Cel care a fost academicianul 
Paul Dimo ne-a rămas în minte și în 
sufl et ca „un aristocrat al energeticii 
românești“, cunoscut, recunoscut și 
amintit în literatura de specialitate 
de peste 50 de ani. Această expre-
sie a fost folosită pentru prima dată 
în 2002, de Călin Mihăileanu la cere-

monia de decernare a Premiului Paul 
Dimo pentru tineri energeticieni. 
[Sensul primar al termenului “Aris-
to Krateia” înseamnă la grecii vechi 

“conducerea de 
către cei mai 
buni”, un fel de 
mer i tocra ț ie . 
Traducând, în 
orice profesie 
sau îndeletni-
cire exercitată 
de un individ 
al societății, 
acesta trebuie 
văzut atât de 
mai marii săi, 
cât și de subal-
terni, în gene-
ral de semenii 
săi, drept un 

om de excelență. Un astfel de om 
a fost Paul Dimo!]. A format în ju-
rul său o școală de specialiști, între 
care Sebastian Ionescu, dna Hermi-
na Albert, Marius Pomârleanu, Jean 
Constantinescu, Crivăț Săvulescu și 
mulți alții. Personal l-am cunoscut 
în anul 1969, când i-am fost asis-
tent la disciplina Metode moderne 
în conducerea sistemului energetic, 
predată studenților din anul termi-
nal al Facultății de Energetică.

Mă consider unul dintre noroco-

șii săi colaboratori, pentru că m-a 
primit cu căldură în „sanctuarul său“ 
cu hărți și cărți de valoare inestima-
bilă, pentru că m-a recomandat dnei 
Claudine Barbier și Henri Persoz de 
la Electricité de France, Direcția de 
Studii și Cercetări de la Clamart, 
pentru un stagiu de cercetare, ca 
bursier al PNUD UNESCO în dome-
niul Stabilității sistemelor electroe-
nergetice. Am avut astfel posibilita-
tea de a introduce în programul de 
regim permanent dezvoltat la EdF, 
împreună cu Yves Logeay, echiva-
lentul REI cu sarcină unică, ceea 
ce i-a produs o mare satisfacție lui 
Paul Dimo. Sprijinul său a continu-
at, încurajându-mă să folosesc și la 
teza de doctorat echivalenții REI, pe 
care ulterior i-am predat și studen-
ților mei. Am avut privilegiul de a-l 
ajuta la cartea Sistemul electroe-
nergetic planetar, în care a lansat 
ideea interconexiunii la nivel conti-
nental, dar și între continente, o vi-
ziune care mă face să îmi amintesc 
de Domnia Sa de fi ecare dată când 
le vorbesc studenților despre ex-
tinderea sistemelor interconectate 
prin legături HVDC pentru integra-
rea regenerabilelor. Păstrez cu plă-
cere cărți primite cu dedicație, din-
tre care menționez Analyse nodale 
des réseaux d’énergie pe care mi-a 

dăruit-o în noiembrie 1972, 
când mă pregăteam să plec 
la EdF, sau Modele REI și in-
dicatori de stare.

În galeria de portrete 
ale marilor noștri înaintași, 
academicianul Paul Dimo 
se afl ă într-o elevată com-
panie, alături de Constantin 
Budeanu, Remus Răduleț, 
Alexandru Popescu, Martin 
Bercovici, Ion Antoniu, Gleb 
Drăgan și alții, ca exemplu 
pentru generațiile viitoare.

 Pentru tot ce a realizat 
de-a lungul unei vieți de-
dicate științei, pentru pro-
movarea școlii românești în 
inginerie electroenergetică 
peste hotare îi suntem cu 
toții recunoscători.  

Personalitati ale stiintei si inginerieiPersonalitati ale stiintei si ingineriei‚ ¸¸
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În cadrul parteneriatului strate-
gic UPP, cu compania Boston Edison, 
în cursul anului 1993, au avut loc un 
număr de vizite reciproce, în care 
specialiștii din cele două companii, 
benefi ciau de cursuri de instruire și 
schimburi de informații. În primă-
vara anului 1993, la începutul lunii 
martie am primit la București, la 
RENEL, vizita unei delegații formată 
din inginerul Jym McElleny din ca-
drul companiei Boston Edison și Rob 
Donovan, din cadrul USEA (United 
State Energy Association). Am pri-
mit sarcina de a-l însoți în cele 3 zile 
de ședere în România pe Jym, un 
irlandez simpatic, care mi-a mărtu-
risit că este prima sa deplasare în 
Europa și că a fost greu convins de 
șeful lui să accepte.

Era un sfârșit de iarnă năbă-
dăios, ninsese foarte mult, străzile 
erau mărginite de troiene de zăpadă 
rezultate în urma efortului de cură-
țare, pe trotuare erau multe porțiuni 
cu gheață si cu bălți, autoritățile ho-
tărâseră interzicerea circulației au-
toturismelor personale, orașul era 
oarecum semi blocat. În aceste con-
diții, am parcurs pe jos drumul de la 
Hotelul Capitol la sediul RENEL, în 
fi ecare zi, și tot pe jos am străbătut 
centrul orașului, arătându-i clădirile 
mai importante și povestindu-i des-
pre semnifi cația și istoria lor. Jym 
mă asculta cu curiozitate și cu un 
anumit interes, dar din loc în loc se 
oprea și fotografi a porțiuni de stra-
dă și bălțile de pe trotuar, pe care 
trebuia să le ocolim. L-am întrebat 
de ce face aceste poze și mi-a răs-
puns râzând, vreau să îi arăt șefului 
în ce condiții m-a trimis. Rob Dono-
van, cu care m-am întâlnit în cursul 
discuțiilor, era un om jovial, plin de 
umor, care povestea hazliu despre 
întâlnirea sa cu tânărul Jym în aero-
portul din Frankfurt. El era fost că-
pitan în marina americană de război 
și lucra în cadrul USEA, pentru orga-
nizarea desfășurării evenimentelor 
comune cu companiile din Europa 
de Est. În cele trei zile am reușit să 
ne cunoaștem, fapt important pen-
tru acțiunile și întâmplările care au 
urmat în acel an.

După vizita delegației americane 
la București, a urmat o deplasare în 
SUA a unei delegații de 4 persoane 
din care am făcut și eu parte, vizită 
sponsorizată de USAID tot în cadrul 
programului de parteneriat. Progra-

mul vizitei noastre a conținut două 
părți, prima de două zile în Boston 
la sediul companiei Boston Edison, 
iar partea a doua, o participare la 
cea de a 6-a Conferință de Demand 
Side Management, organizată la 
Miami Beach, Hotelul Hilton Foun-
tain Bleu. Amândouă etapele au fost 
deosebit de interesante și intense 
din punctul de vedere al noutății și 
volumului de informații dobândite, 
cel puțin în ceea ce mă privește. Re-
latarea detaliată a desfășurării lor 
ar putea constitui în sine în pagini 
de experiențe inedite, de  descope-
riri ale unei lumi cu totul nouă față 
de cea din care veneam. La Boston 
m-am reîntâlnit și cu Jym, care ne-a 
preluat de la Aeroportul Logan, în 
timp ce participarea la Conferință 
a fost organizată de USEA, care a 
și sponsorizat pentru noi costurile 
aferente și ne-am reîntâlnit cu ener-
gicul și jovialul Rob Donovan, și cu 
colega și subalterna  sa, Shelly Irby, 
o afroamericană, tânără și deose-
bit de conștiincioasă în îndeplinirea 
sarcinilor pe care le avea.

Dar evenimentele acelui an, bo-
gate pentru existența mea și pentru 
completarea formării mele profesi-
onale în domeniul analizelor econo-
mice și fi nanciare specifi ce industri-
ei de electricitate și al reglementării 
activităților acestui important sector 
economic, în condițiile economiei de 
piață, au continuat să se dezvolte cu 
mult peste ce mă așteptam. 

După vizita din SUA de la sfârși-
tul lunii martie, în luna mai, RENEL, 
USAID și USEA au organizat un se-
minar pe tema proiectării prețuri-
lor și tarifelor pentru monopolurile 
naturale, cu o fi lozofi e total diferită 
de modul strict contabilicesc în care  
se calculau tarifele și prețurile în 
economia centralizată din România 
dinainte de 1989. Am participat la 
acest seminar desfășurat la Cen-
trul de Instruire și Perfecționare a 
Personalului din cadrul RENEL, sub 
conducerea și îndrumarea profeso-
rului Michael Block de la Universita-
tea din Virginia și a unei echipe de 
experți din cadrul companiei Bos-
ton Edison. Nelipsit ca organizator, 
a fost delegat de USEA și prietenul 
nostru de acum Rob, care cu stilul 
lui și cu disponibilitățile de comuni-
care pe care le avea, a ajuns să fi e 
îndrăgit de toți participanții la cur-
suri. La sfârșit, pe baza rezultatelor 

la testele de fi nal, profesorul Block a 
selectat un grup de participanți pen-
tru un seminar regional care urma 
să aibă loc timp de două săptămâni 
la Viena în Iulie 1993, pe aceeași 
temă din domeniul micro economiei 
privind analiza economică și regle-
mentarea activităților și proiectarea 
prețurilor și tarifelor pentru compa-
niile ce prestau în piață activitățile 
cu ,caracter de monopol natural.

A fost așadar un an foarte ge-
neros, care s-a încheiat din punctul 
meu de vedere, cu o ultimă depla-
sare în SUA a cărei istorie mi-am 
propus de fapt să o relatez. Periodic 
primeam la RENEL, informații și ma-
teriale publicitare privind evenimen-
tele cu caracter profesional care se 
organizau, deoarece adresele și nu-
mele noastre erau cuprinse în ba-
zele de date folosite de companiile 
organizatoare de asemenea eveni-
mente, pentru distribuirea pliante-
lor conferințelor, simpozioanelor, se-
minariilor, cursuri de instruire, etc.  

În a doua parte a lunii noiembrie, 
am primit prin poștă un pliant de 
prezentare a unui simpozion, privind 
iluminatul electric efi cient (Effi cient 
Lighting Symposyum) care urma 
să aibă loc în orașul Scottsdale din 
Arizona, organizat de primăria loca-
lă, EPRI și Compania de Electricitate 
din Arizona. Având în vedere preo-
cupările noastre privind promovarea 
utilizării efi ciente a energiei, m-am 
consultat cu șeful meu direct și cu 
directorul DSDE asupra oportunită-
ții de participare la acest eveniment 
în cadrul programului UPP. Am pri-
mit acceptul și am trimis un fax la 
USAID și la USEA în atenția lui Rob 
Donovan, exprimându-ne intere-
sul de participare. Spre marea mea 
surprindere răspunsul a sosit foarte 
prompt și cu precizarea că, în cadrul 
programului UPP, USEA, va suporta 
costurile deplasării, taxa de partici-
pare pentru o persoană și costurile 
cu cazarea și diurna.

Totul era foarte din scurt, trebu-
iau realizate formele interne pentru 
obținerea mandatului și ordinului 
de aprobare a deplasării din partea 
conducerii RENEL. Am făcut formele 
și am așteptat cu emoție răspunsul. 
Existau o serie de prejudecăți pri-
vind numărul deplasărilor oarecum 
justifi cate din punctul de vedere al 
președintelui RENEL, dar mă bucu-
ram de sprijinul șefului de serviciu, 
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directorului DSDE și al vicepreședin-
telui care coordona activitățile de 
investiții și dezvoltare. Un argument 
forte în favoarea noastră era faptul 
că regia nu trebuia să suporte costu-
rile de deplasare cazare și participa-
re. O altă problemă importantă era 
obținerea vizei din partea Ambasa-
dei SUA, deoarece trebuia luată pe 
pașaportul de serviciu, care nu se 
elibera decât după semnarea docu-
mentelor de deplasare. Timpul fi ind 
scurt și având scrisoarea din partea 
americană, colegii de la Serviciul Pa-
șapoarte mi-au propus să folosesc 
pașaportul personal, pentru care ei 
au reușit să obțină viza, iar costul 
acesteia l-am achitat din bani pro-
prii. Simpozionul urma să se desfă-
șoare în zilele de 8 și 9 Decembrie, 
am obținut viza pe data de 3 Decem-
brie, am primit biletele de avion și 
programul prin DHL, însoțite de o 
scrisoare prin care mi se spunea că 
voi primi și informații despre locul de 
cazare unde voi găsi și banii alocați, 
dar din cauza compartimentului fi -
nanciar, încă nu aveam aprobate for-
mele interne, probate cu mențiunea 
expresă că din partea RENEL nu se 
solicită cheltuieli.

Cu biletele de avion pe birou, 
vineri 4 Decembrie, la prânz, am 
tresărit când secretara vicepreșe-
dintelui m-a invitat la șefu’. Am in-
trat în birou și acel om deosebit, un 
ardelean cu fața iradiind de cumse-
cădenie și lumină, s-a ridicat în pi-
cioare și zâmbind, mi-a întins dosa-
rul semnat cu precizarea, „nu a fost 
ușor, mult succes și ai grijă de tine, 
aștept cu curiozitate raportul tău 
de deplasare“. Am roșit tot, i-am 
mulțumit foarte mult și am alergat 
repede la etajul 4 pentru a-i duce 
șefului meu vestea cea bună. 

Mai aveam o singură problemă 
grea de rezolvat. Nu primisem infor-
mațiile promise privind aranjamentul 
pentru cazare, era vineri și nu mai 
era mult timp până la sfârșitul pro-
gramului. Am trecut pe la șeful de 
serviciu de cooperare internațională 
care reprezenta ofi cial legătura exe-
cutivă cu partenerii din SUA pentru 
derularea acțiunilor pe programul 
UPP. I-am explicat care este situația 
și amabil mi-a spus că trebuie să aș-
teptăm până după ora 17 să înceapă 
programul la Washington și să o con-
tactăm telefonic pe Shelly Irby de al 
USEA care rezolva de regulă aceste 
probleme sub coordonarea șefului ei 
Rob Donovan. Îi știam pe amândoi 
și mă cunoșteau și ei. La 17:30, a 
sunat, i-a răspuns Shelly și l-am ru-
gat să mă lase pe mine să vorbesc 
dar nu a fost de acord, funcționara  
a spus că știe despre ce este vorba, 

problema este rezolvată și va trimite 
un fax cu toate detaliile, spunându-i 
că este vorba de motelul Fairfi eld 
Inn. Disperat îi făceam semne să îi 
comunice numărul de fax, dar sigur 
pe el și oarecum autosufi cient, a în-
cheiat repede convorbirea, a mul-
țumit  spunând că așteptăm mesa-
jul scris.  Apoi mi-a spus, sigur pe 
sine, că Shelly știe cu cine a vorbit 
și îi știe numărul de fax. Am așteptat 
apoi aproape două ore fără nici un 
răspuns, el nu a mai revenit și am 
plecat acasă, îngrijorat, trist și total 
nelămurit.

Sâmbătă și duminică a nins mult 
astfel încât luni dimineața se depu-
sese un strat gros de zăpadă, iar 
circulația era foarte mult îngreuna-
tă. Eu nu eram o personalitate care 
să benefi cieze în RENEL de transfer 
din partea regiei de acasă la aero-
port. Avionul companiei Pan Ameri-
can decola de la Otopeni spre NEW 
YORK la ora 7 dimineața, așa că tre-
buia să ajung la ora 5 sau 5:30. Îmi 
era teamă să nu pățesc ca în primă-
vară, când a fost interzisă circulația 
autoturismelor personale. 

Bunul meu prieten și fost co-
leg Adrian, plecat azi în lumea celor 
drepți, a acceptat încă de vineri ru-
gămintea mea de a mă lua cu mașina 
de acasă și de a mă conduce la Ae-
roport la acea oră total nepotrivită, 
incomodă și cum spunea un profesor 
al meu din Politehnică, barbară. 

A sosit la timp și am pornit spre 
aeroport cu emoții, dar am ajuns la 
timp. Pe drum Adrian mi-a dat 100 
USD și o rețetă pentru a cumpăra 
medicamente pentru tatăl lui. Mai 
aveam la mine 50 USD și câteva 
monede pregătite pentru a putea 
folosi telefonul public.  

Ajunși la timp la Otopeni, surpri-
zele nu continuau să curgă. Din cau-
za ninsorii de peste noapte, avionul 
american nu a putut ateriza și a fost 
dirijat spre Istanbul. Eram extrem 
de trist și de derutat, biletele de avi-
on au fost cumpărat din scurt, fapt 
pentru care erau zborurile erau prin 
Austria Airlines de la București la 
Viena, cu compania TWA de la Vie-
na la New York, la Business Class, 
tot cu o cursă TWA de la New York la 
Phoenix și la fel la întoarcere. 

Aeroportul era foarte aglomerat 
iar de la informații mi s-a sugerat ca 
o primă soluție, să folosesc o cursă 
TAROM de la Băneasa la Viena de 
unde voi putea lua cursa TWA sau 
să așteptăm curățarea pistei și voi 
putea lua cursa TAROM de la Bu-
curești la New York, urmând ca de 
acolo după câteva ore de așteptare 
să prind tot o cursă TWA spre Phoe-
nix. După vreo două ore de aștepta-

re, s-a confi rmat ca posibilă depla-
sarea cu cursa TAROM. Lui Adrian 
i-am mulțumit și a plecat pentru a 
ajunge la timp la serviciu, acesta 
lucra la DGTDEE, Serviciul de tari-
fe. Funcționarei de la check-In de la 
TAROM i-am arătat că biletul de la 
Viena era Busines Class și, în con-
secință, de la București la New York 
am călătorit la Business Class, unde 
mai erau doar încă două persoane, 
a fost plăcut și confortabil dar din 
păcate am fost tot timpul preocupat 
și stresat de nesiguranța și necu-
noscutul care urma.

Am ajuns după amiaza la New 
York și primul incident minor pe 
care l-am avut, a fost la controlul 
pașapoartelor. După ce a verifi cat 
viza și a desprins pagina atașată de 
ambasadă, m-a întrebat dacă am 
mai fost în SUA. I–am răspuns că 
fusesem în primăvară, iar după ce a 
căutat în calculator mi-a spus că nu 
mă crede și că nu este adevărat. În 
primul moment am pralizat de frică, 
dar mi-am dat imediat seama des-
pre ce era vorba. Pașaportul meu nu 
apărea înregistrat în baza de date și 
abia atunci am înțeles de ce colega 
de la Serviciul Pașapoarte mi-a dat 
și pașaportul de serviciu înainte de 
plecare, spunându-mi că este bine 
să îl am la mine. I-am spus polițistu-
lui că am avut viză pe pașaportul de 
serviciu iar acesta este pașaportul 
meu personal, m-a privit nedumerit 
și m-a întrebat unde este pașapor-
tul de serviciu. I l-am arătat și i-am 
explicat că am folosit pașaportul 
personal de această dată din consi-
derente de ordin birocratic pentru a 
câștiga timp. A verifi cat și mi-a spus 
apoi că este OK și am putut să trec, 
pot să mărturisesc că mă trecuseră 
toate transpirațiile. După preluarea 
bagajului, a trebuit să merg spre 
terminalul de unde trebuia să iau 
avionul spre Phoenix. În autobuz 
erau foarte mulți români, unii din-
tre ei locuiau acolo și își așteptaseră 
cunoștințele ce veneau de la Bucu-
rești. Lângă mine era un adolescent, 
care m-a întrebat de ce și cum am 
venit. Când i-am răspuns că sunt în 
delegație pentru o săptămână, m-a 
întrebat intrigat:

– Și te mai întorci înapoi?
– Bineînțeles!, i-am răspuns.
Replica lui a fost dezarmantă:
– Vai ce prost ești, nu știi ce 

bine este aici, eu am venit cu fami-
lia acum zece ani și ne simțim foarte 
bine aici. 

Am zâmbit cu înțelegere ușor 
amuzat de entuziasmul lui. Aven-
tura mea de decembrie pe teritoriul 
american începea și dezvoltarea ei o 
vom urmări într-un număr viitor. 

Preocupari si pasiuni extraprofesionale Preocupari si pasiuni extraprofesionale ˇ
‚



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 208, martie 2020 33

Studiind datele de bilanț, îmi 
permit, în cele ce urmează, urmă-
toarele evidențieri:

Activele imobilizate au cres-
cut cu 1384 mil lei, până la 34.933 
mil lei, comparativ cu 31 decembrie 
2018. La acest rezultat a contribuit, 
pe de o parte, creșterea imobiliză-
rilor necorporale și corporale, (in-
trările din timpul perioadei, inclusiv 
efectele din revizuirea activului de 
dezafectare), precum și din adopta-
rea IFRS 16, pe de altă parte. 

Capitalurile proprii au cres-
cut, la rândul lor, la 33.501 mil lei la 
31 decembrie 2019, comparativ cu 
31.368 mil lei la 31 decembrie 2018, 
în principal ca urmare a pro-
fi tului net generat în perioada 
curentă, diminuat cu valoa-
rea dividendelor distribuite 
pentru anul fi nanciar 2018. 

Datoriile totale, însă, 
au crescut cu 1578 mil lei la 
31 decembrie 2019, compa-
rativ cu 31 decembrie 2018, 
în principal din cauza crește-
rii datoriilor pe termen lung 
cu 1330 mil lei, ca urmare a 
revizuirii provizioanelor pri-
vind obligațiile cu dezafec-
tarea, restaurarea și a con-
stituirii unui provizion pentru 
remedierea solului în legătu-
ră cu rafi năria Arpechim.

Valoarea vânzărilor 
consolidate în 2019 a fost 
în sumă de 25.485 mil lei, cu 
13% mai mare comparativ cu 2018. 
Această creștere este urmare a vo-
lumelor vândute și a prețurilor mai 
mari la gaze naturale, precum și 
datorită volumelor mai mari de pro-
duse petroliere vândute și prețurilor 
mai mari la electricitate, [scăderea 
parțială a prețurilor de vânzare la 
produsele petroliere „la pompă” a 
infl uențat negativ acest indicator].

Vânzarile din Downstream 
Oil au reprezentat 72% din totalul 
vânzărilor consolidate, în timp ce 
vânzările din Downstream Gas 
au reprezentat 26%, iar cele din 
Upstream aproximativ 2%. Rezul-
tatul din exploatare CCA (exclu-
zând elementele speciale) a scăzut 
cu 5%, la valoarea de 4.573 mil lei, 
refl ectând condițiile de piață nefavo-
rabile ale prețului la țiței și scăderea 
marjei de rafi nare. În același timp, 
rata efectivă a impozitului pe 
profi t la nivel de Grup, excluzând 
elementele speciale, a fost de 16% 
(2018: 17%), iar profi tul net CCA 
(excluzând elemente speciale) atri-

buibil acționarilor OMV Petrom S.A. 
a fost în valoare de 3863 mil lei, cu 
4% mai mare comparativ cu 2018.

Rezultatul din exploatare 
pentru anul 2019 s-a diminuat cu 
19%, la valoarea de 4245 mil lei 
(2018: 5213 mil lei), infl uențat în 
principal de condițiile de piață ne-
favorabile, precum și de cheltuielile 
speciale nete din 2019.

Rezultatul fi nanciar net s-a 
îmbunătățit ajungând la 32 mil lei 
de la o pierdere de 299 mil lei în 
2018, refl ectând, în principal, im-
pactul pozitiv din actualizarea cre-
anțelor, venituri mai mari din do-
bânzi la depozite bancare și venituri 
din dobânzi.

Impozitul pe profi t a fost în 
sumă de 642 mil lei, în timp ce rata 
efectivă a impozitului pe profi t a 
fost de 15% în 2019 (2018: 17%), 
iar profi tul net atribuibil acțio-
narilor OMV Petrom S.A. a fost 
de 3635 mil lei în 2019, comparativ 
cu 4078 mil lei în 2018. (Structu-
ra acționariatului: 51,01% – OMV; 
20,64% – Statul Român; 18,36% – 
acțiuni ce se tranzacționează liber; 
9,99% – Fondul Proprietatea SA)

Pentru o înțelegere mai compre-
hensivă, îmi permit, în doar câteva 
cuvinte, o analiză sintetică în palie-
rul celor trei piloni de bază, astfel:

● Upstream 
(Ianuarie–decembrie 2019 com-

parativ cu ianuarie–
decembrie 2018). 

Rezultatul din ex-
ploatare (excluzând 
elementele specia-
le) a scăzut cu 12%, 
la 2 845 mil lei, fi ind 
infl uențat, în prin-
cipal, de scăderea 
prețurilor țițeiului și 
a volumelor de hi-
drocarburi, precum 
și de deprecierea și 
cheltuielile de explo-
rare mai mari, parțial 
contrabalansate de 
prețurile mai ridica-
te la gaze naturale. 
In 2019, elemente-
le speciale au fost în 
sumă de 255 mil lei, 

refl ectând, în principal, ajustarea 
de depreciere pentru activele deți-
nute pentru vânzare, în timp ce, în 
2018, acestea au refl ectat o rever-
sare de depreciere; ambele perioa-
de au inclus costuri cu restructura-
rea de personal. Rezultatul raportat 
din exploatare a scăzut cu 27%, la 
2589 mil lei în 2019. Costul de pro-
ducție în USD/bep (USD/Baril Echi-

INFOINFO

OMV PETROM- BILANȚ 2019
Ing. C. Căpraru*, consilier al CNR – CME

Grupul SC OMV Petrom SA a publicat rezultatele fi nanciare de bilanț 
contabil pentru exercițiul anului 2019.

Bilanțul va fi  supus auditorului extern, apoi prezentat Adunării Genera-
le a Acționarilor, în aprilie a.c. Datele fi nanciare prezentate sunt susținute 
de factorii nominali din producția fi zică și de ambientul conjunctural de pia-
ță. Bilanțul urmează normele generale de raportare, pe cele trei divizii de 
producție și pe întregul sistem corporativ al companiei (prezentând pentru 
toate sinoptice cu factorii fi nanciari, economici și non economici).
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valent Petrol) la nivel de Grup s-a 
îmbunătățit cu 3%, la 10,90 USD/
bep, în principal datorită efectului 
favorabil al cursului de schimb, care 
a contrabalansat impactul scăderii 
producției disponibile pentru vânza-
re. In România, costul de producție 
exprimat în USD s-a îmbunătățit cu 
3%, la 11,03 USD/bep, iar cel expri-
mat în lei a crescut cu 4%, la 46,77 
lei/bep. Producția de hidrocarburi la 
nivel de Grup a scăzut cu 5,1%, din 
cauza producției mai scăzute, atât 

în România, cât și în Kazahstan. 
Declinul producției (excluzând 

optimizarea portofoliului) a fost de 
4.6%. In România, producția de hi-
drocarburi a fost de 52,97 mil bep, 
respectiv 145,1 mii bep/zi (2018: 
55,82 mil bep, respectiv 152,9 mii 
bep/zi). Producția de țiței și conden-
sat în România a scăzut cu 2,1%, la 
24,06 mil bep, în principal din cau-
za declinului natural și a transferu-
lui celor nouă zăcăminte marginale 
către Mazarine Energy România în 
martie 2019, aspecte parțial com-
pensate de contribuția sondelor noi. 
Producția de gaze naturale în Româ-
nia a scăzut cu 7,4%, (la 28,92 mil 
bep), din cauza declinului natural în 
principalele zăcăminte, precum și a 
lucrărilor de suprafață planifi cate și 
neplanifi cate, aspecte parțial con-
trabalansate de contribuția sondei 
de explorare 4461 Totea Sud, care 
a început producția în octombrie 
2019. In Kazahstan, producția de 

hidrocarburi a scăzut cu 4,6%, la 
2,37 mil bep, întrucât intensifi carea 
activităților de intervenții și repara-
ții capitale la sonde nu a putut să 
compenseze în totalitate scăderea 
producției din sondele-cheie de la 
începutul anului. Volumul vânzări-
lor de hidrocarburi la nivel de Grup 
a scăzut cu 4%, din cauza scăderii 
producției. Investițiile de explorare 
au scăzut la 427 mil lei, din cauza 
scăderii activității de foraj de sonde 
de explorare, parțial contrabalansa-

te de achiziția de date seismice în 
blocul VIII – Urziceni est. 

Rerzumând, vom încheia anali-
za la acest pilon, spunând că la 31 
decembrie 2019, rezervele totale 
dovedite de țiței și gaze din porto-
foliul Grupului OMV Petrom erau de 
504 mil bep (din care 477 mil bep 
în România), în timp ce rezerve-
le dovedite și probabile de țiței și 
gaze însumau 786 mil bep (din care 
743 mil bep în România). La nive-
lul Grupului, rata medie de înlocu-
ire a rezervelor, calculată pe ultimii 
trei ani, a crescut la 42% în 2019 
(2018: 38%), iar în România aceas-
ta a crescut la 38% (2018: 34%). 
Pentru anul 2019, calculată indivi-
dual, rata de înlocuire a rezervelor 
la nivel de Grup a crescut la 49% 
(2018: 42%), iar în România a fost 
de 39,5% (2018: 40%).

 ● Downstream 
(Ianuarie-decembrie 2019 com-

parativ cu ianuarie-decembrie 2018).

 Rezultatul din exploatare CCA 
(excluzând elementele speciale) 
a crescut la 1783 mil lei in 2019 
(2018: 1695 mil lei), datorită unui 
rezultat în creștere al segmentului 
Downstream Oil, parțial contraba-
lansat de un rezultat mai mic al seg-
mentului Downstream Gas. 

Downstream oil. Rezultatul 
raportat din exploatare, de 1913 
mil lei, refl ectă elementele specia-
le de natura cheltuielilor în valoare 
de 48 mil lei (în principal aferen-

te costurilor viitoare esti-
mate pentru remedierea 
solului în legătură cu ra-
fi năria Arpechim, parțial 
contrabalansate de efec-
tele, temporare, pozitive 
din contractele forward în 
segmentul Downstream 
Gas), compensate de 
câstigurile din deținerea 
stocurilor de 178 mil lei. 
Rezultatul operațional din 
Downstream Oil a crescut 
la 1501 mil lei comparativ 
cu 1335 mil lei in 2018. 
Acesta refl ectă efectul 
bazei reduse din anul an-
terior, generate de opri-
rea planifi cată a rafi năriei 
Petrobrazi, performanța 
operațională îmbunătăți-
tă a rafi năriei și volume-
le vânzărilor mai mari, 
în contextul unui mediu 

al marjei de rafi nare mai slab. In 
2019, indicatorul „marja de rafi na-
re“ al OMV Petrom a scăzut față de 
2018 cu 1,61 USD/bbl (Baril Ame-
rican Petrol), la 4,67 USD/bbl. Rata 
de utilizare a rafi năriei a atins va-
loarea de 97%, comparativ cu 85% 
în 2018, când a fost infl uențată de 
oprirea planifi cată, de șase săptă-
mâni. Vânzările totale de produse 
rafi nate ale Grupului au fost de 
5,46 mil tone in 2019, cu 10% mai 
mari față de 2018.

Downstream gas. Conform 
estimărilor OMV Petrom, cererea 
națională de gaze naturale a scăzut 
cu aproximativ 6% față de 2018, în 
principal ca efect al vremii și a fost 
acoperită de o producție internă mai 
scăzută și de importuri considerabil 
mai mari. Pe piețele centralizate din 
România, prețul mediu ponderat al 
gazelor naturale pentru tranzacțiile 
cu diverse produse standard înche-
iate în 2019 (60,6 TWh), cu livrare 

Rafi năria 
Petrobrazi
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până la sfârșitul anului 2020 a fost 
109 lei/MWh. În 2019, volumele 
vânzărilor totale de gaze naturale 
ale OMV Petrom au crescut cu 16% 
față de 2018, susținute de achizi-
țiile mai mari de la terți. In 2019, 
OMV Petrom a furnizat gaze natu-
rale pe piața reglementată, livrând 
12,51 TWh către consu-
matorii casnici și produ-
cătorii de energie termică 
pentru livrările către con-
sumatorii casnici, conform 
alocării în vigoare. Pe pie-
țele centralizate, în 2019, 
OMV Petrom a vândut 18,7 
TWh prin diverse produse 
standard, cu livrare până 
la sfârșitul anului 2020, la 
un preț mediu comparabil 
cu prețul pieței. Conform 
datelor curente disponi-
bile din partea operato-
rului de sistem, cererea 
națională de electricitate 
a scăzut cu 1%, în timp 
ce producția națională de 
electricitate a scăzut cu 
8% față de 2018, ducând 
la o poziție de importator 
net a României. Producția 
netă de energie electrică 
a scăzut la 3,40 TWh în 
2019 (2018: 3,82 TWh), centrala 
electrică Brazi acoperind aproxima-
tiv 6% din producția națională de 
electricitate (aceeași proporție ca 
în 2018), în același timp fi ind un ju-
cător important pe piața de echili-
brare. Din producția pe 2019, 1,14 
TWh au fost livrați către piața re-
glementată de energie electrică, la 
un preț de 259,58 lei/MWh. Inves-
tițiile totale în Downstream au fost 
în valoare de 903 mil lei în 2019 
(2018: 1138 mil lei), din care 818 
mil lei în Downstream Oil (2018: 

1112 mil lei) și 85 mil lei in Down-
stream Gas (2018: 26 mil lei). În 
Downstream Oil, în 2019, sume-
le cheltuite au fost direcționate în 
principal către Retail, precum și că-
tre fi nalizarea unui sistem modern, 
închis, de golire rapidă la unitatea 
de cocsare și modernizarea facilită-

ților de descărcare și depozitare a 
biocomponentelor din cadrul rafi -
năriei Petrobrazi. Scăderea față de 
2018 s-a datorat unui efect de bază 
ridicat, având în vedere că investi-
țiile din 2018 au fost direcționate 
către revizia planifi cată a rafi năriei 
Petrobrazi, proiecte conexe reviziei 
și către proiectul de creștere pri-
vind instalația de Poli-combustibili. 
În Downstream Gas, în 2019, in-
vestițiile au fost în principal lega-
te de revizia planifi cată a centralei 
electrice Brazi din T2/19.

*
Declarația conducerii: Con-

form celor mai bune informații dis-
ponibile, confi rmăm că situațiile fi -
nanciare preliminare consolidate, 
simplifi cate și neauditate, întocmite 
pentru anul încheiat la 31 decem-
brie 2019, oferă o imagine corectă 

și conformă cu realitatea a active-
lor, datoriilor, poziției fi nanciare și 
a situației veniturilor și cheltuielilor 
Grupului OMV Petrom, așa cum este 
prevăzut de standardele de contabi-
litate aplicabile. Raportul consolidat 
al Directoratului oferă o imagine co-
rectă și conformă cu realitatea a ve-
niturilor importante care au avut loc 
în decursul anului fi nanciar 2019 și 
a impactului acestora asupra situații-
lor fi nanciare preliminare consolidate 
simplifi cate, precum și o descriere a 
principalelor riscuri și incertitudini. 

INFOINFO

Petrom City, sediul central al OMV Petrom din București 
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IN IN MEMORIAMMEMORIAM

O știre sosită, mai întâi, ca zvon, 
apoi ca o nefericită realitate ne 
aducea la cunoștință că profesorul 
universitar dr. ing. Miron-Laurențiu 
Goia ne-a părăsit pentru totdeauna, 
în dimineața zilei de 27 martie (zi cu 
rezonanță istorică) 2020.

Miron-Laurențiu Goia a văzut 
lumina zilei pe meleaguri ardele-
ne, în minunatele 
ținuturi ale Zaran-
dului, într-o locali-
tate afl ată în vadul 
Blândului Mureș, 
la 20 decembrie 
al anului 1934, 
într-o familie de 
intelectuali (tatăl, 
preot diplomat). 
Miron-Laurenț iu 
Goia (cel mai mare 
dintre copiii famili-
ei în care s-au mai 
numărat un fra-
te și o soră), și-a 
început ucenicia 
de „școler“  (fi ind 
elev silitor, atent 
și cuminte, la o 
școală primară, în-
tr-o comună anonimă de la poalele 
munților Zarand) sub stricta supra-
veghere a tatălui său, mare iubitor 
de matematică (avea, de altfel, o 
pregătire temeinică în această ști-
ință, dobândită la colegiul condus 
de călugări franciscani francezi din 
Beiuș), „singura știință a adevărului 
absolut“. Primul an de liceu l-a înce-
put acasă, în particular, la Nădlac, 
apoi, după reforma învățământului 
din 1948, s-a înscris la liceu în Arad, 
școală serioasă care i-a dat nu nu-
mai o solidă cultură generală dar 
și o dezvoltare armonioasă: sport, 
muzică, desen, laborator, inclusiv cu 
o mare atenție asupra lucrului ma-
nual pentru însușirea deprinderilor 
practice.

Viitorul i se părea  indecis, între 
impulsurile contradictorii venite de 
la tatăl său care și-ar fi  dorit  să-l 
știe medic sau preot și cele venite 
de la un unchi al său (diacon, spirit 
artistic și boem, după cum și-l amin-
tea la mulți ani distanță) ce-i dorea 

o carieră în care să nu fi e mereu 
la cheremul altora. Hotărâtoare, în 
cele din urmă, au fost  revista școla-
ră a liceului și Gazeta Matematică și 
Fizică a anilor ′50 ai veacului trecut, 
la care colabora asiduu, concurând, 
la numărul problemelor rezolvate, 
între alții, cu regretatul Radu Zane, 
devenit și el, peste ani, un corifeu al 

energeticii româ-
nești.

Caracterul de 
om drept, munci-
tor, ambițios și se-
ver (în special cu 
el însuși) l-a moș-
tenit de la tatăl 
său, fi u de țăran 
sărac din Apusenii 
Bihorului.

În vara anului 
1952, a dat exa-
men și a intrat 
student la Institu-
tul Politehnic Tra-
ian Vuia din Timi-
șoara, Facultatea 
de Electrotehnică, 
pe care a absol-
vit-o cu succes în 

anul 1957. Și-a început  cariera pro-
fesională la Direcția Telecomunica-
ții Banat – Timișoara, trecând apoi 
la Filiala de Rețele Electrice Oradea, 
pentru ca, în 1965, să îmbrățișeze 
activitatea de cercetare științifi că 
la Întreprinderea de Raționalizări și 
Modernizări Energetice (IRME) – Bu-
curești, mai întâi ca adjunct al șefu-
lui de laborator, iar din 1974 și până 
la pensionare să profeseze la ICE-
MENERG, parcurgând toate treptele 
cercetării, până la gradul de cercetă-
tor științifi c principal gradul I.

În 1974 și-a susținut teza de doc-
torat cu tema „Cercetări teoretice și 
experimentale asupra prizelor de pă-
mânt ... naturale”. Obținerea titlului 
de doctor l-a mulțumit și pe iubitul 
și grijuliul său tată care l-a văzut... 
„dacă nu medic, măcar doctor“.

În toată perioada activă ca cer-
cetător, Miron-Laurențiu Goia  a 
desfășurat și o susținută activitate 
didactică. A fost lector la Facultatea 
Energetică din cadrul Institutului 

Politehnic București, șef de lucrări 
la Facultatea de Instalații din cadrul 
Universității Tehnice de Construcții 
din București, conferențiar și șef de 
catedră la Universitatea din Oradea 
unde, din anul 2005, a devenit pro-
fesor onorifi c.

În întreaga sa activitate științi-
fi că a fost autor a peste 90 lucrări 
publicate în țară și în străinătate, 
privind îmbunătățirea și siguranța 
instalațiilor energetice, a cinci cărți 
tehnice și trei monografi i (ultima, 
Istorie trăită în ICEMENERG: 1960 
– 2007, scrisă cu un mic grup de 
colaboratori a văzut lumina tiparului 
cu numai câteva luni înainte de a fi  
chemat la Cel de Sus).

Este deținător a opt brevete de 
invenții la OSIM. A fost secretarul 
CNR – CEI (1990 – 1998), membru 
al Comisiei pentru Energie a CAER, 
membru al Academiei de Științe din 
New York (1998), membru al Socie-
tății National Geographic, specialist 
la WG 33.10 CIGRE, membru fon-
dator al ASTER, membru în comisii 
de doctorat la universitățile politeh-
nice din București, Iași și Timișoara, 
membru onorifi c al CNR – CME, iar 
din anul 2000, consilier științifi c al 
secretariatului executiv al acestei 
asociații profesionale care, curând, 
își va onora centenarul.

Miron-Laurențiu Goia lasă în ur-
mă-i doi copii frumoși, un băiat ce a 
îmbrățișat meseria de inginer pe al-
tarul energiei electrice și o fată al că-
rei talent artistic este seară de seară 
apreciat de spectatori pentru pro-
ducțiile sale pe scenele teatrelor din 
București. S-a despărțit de un nepot 
talentat și voluntar, care i-a luminat 
ultimii ani ai vieții sale pământene.

Plecarea pentru totdeauna din-
tre noi a bunului, dragului și harni-
cului nostru coleg, profesor dr. ing. 
Miron-Laurențiu Goia lasă un imens 
gol pe care numai prietenia și dra-
gostea ce ne-a fost totdeauna reci-
procă îl va putea umple.

Adresăm familiei sincere con-
doleanțe, iar lui Dumnezeu rugă-
mintea să-l mențină cu încredere în 
ceata fi ilor de nădejde.

Fie-i amintirea veșnică!

PROF. UNIV. DR. ING. MIRON-LAURENȚIU GOIA   



15th EDITION
WEC CENTRAL & EASTERN EUROPE 
ENERGY FORUM
6 - 10 SEPTEMBER 2020
VOX MARIS GRAND RESORT, COSTINEȘTI, ROMÂNIA

6-10 September 2020

ENERGY TRANSITION 
IN SOUTH EAST EUROPE: 
OPPORTUNITIES, 
CHALLENGES, 
PERSPECTIVES

SEPTEMBER 2020

CALL FOR PAPERS



KEY TOPICS FOR DISCUSSION SESSIONS

Oil & Gas Clean Coal PowerRenewablesNuclear Energy

Accessibility

Grid

Technology
Environmental

Issues
Hydro

Disruptive

Innovative

Solutions

CONTACTS FOR SUBMITTING OF PAPERS AND POSTERS

>The Papers and Posters files for the WEC Central & Eastern Europe Energy Forum FOREN 2020 
shall be submitted by accessing the following link*: https://cmt3.research.microsoft.com/FOREN2020/ 
> The Paper Submission Form and Copyright Transfer Form** must be filled, signed and sent 
at papersforen@cnr-cme.ro   

*Paper and Posters submissions are managed with Microsoft CMT software. If you don’t have 
a CMT account, please make sure you first create an account to register and then access the link above. 
** Paper Submission Form and Copyright Transfer Form can be downloaded from 
http://cnr-cme.ro/en/foren-2020-en/ 
*** For any other inquires, please contact us at foren2020@cnr-cme.ro

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

Romanian National Committee of the World Energy Council

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

Website: www.cnr-cme.ro/foren2020

DISCUSSION SESSIONS

DS 4 OIL AND GAS: CONVENTIONAL AND UNCONVENTIONAL

DS 5A NUCLEAR TECHNOLOGY FOR POWER PLANT 

DS 5B CLEAN COAL TECHNOLOGIES 

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

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

DS 3 ENERGY EFFICIENCY: SOLUTIONS, COSTS, BENEFITS

 Paper and Poster Submission Starts:     
 Paper and Poster Submission Closure:                
 Selected Papers Notification:           
 Registration for authors:                           
         

    1 NOVEMBER 2019
               30 APRIL 2020

          22 MAY 2020
                           15 JUNE 2020

IMPORTANT DEADLINES

    

> The papers submitted will be evaluated and selected by the members of the WEC/RNC Scientific Council and by FOREN 
Technical Program Committee.
> The papers will be published in EMERG - Energy. Environment. Efficiency. Resources. Globalization, BDI indexed.

> The WEC/RNC Secretariat will retain the copyright to all accepted papers and will authorize suitable reproduction 
upon request
> The author that presents the paper will have a 10% discount of the participation fee. PhD students that present the paper
have a 50% discount of the participation fee.

PUBLISHING AND INDEXING



Print   ISSN  2457-5011

Online  ISSN  2668-7003

BDI indexed in EBSCO, Index Copernicus International

DOI 10.37410/EMERG 

EMERG – Energie. Mediu. Eficiență. Resurse. Globalizare

(Energy. Environment. Efficiency. Resources. Globalization)

CALL FOR PAPERS
The Editorial Board of EMERG invites authors to send their original papers 

for Vol. VI, No. 2/2020.

The issue is scheduled to be published on June 30, 2020.

Last date of submission: May 15, 2020.

Send your manuscript to the editor through EMERG online platform 
at www.emerg.ro/papers 

For more information, read the EMERG Instructions for authors 

and the EMERG Paper Template on the official website of the 
EMERG journal: www.emerg.ro 

For more information please write to us at emerg@cnr-cme.ro 

We are looking forward to receiving your scientific papers. 

Kind regards, 

EMERG Editorial Board

Please note that:

- The paper must be submitted in English 
- The paper must follow the guidelines of EMERG Paper Template.
It is mandatory to include the Title, Abstract and Keywords in both 

Romanian and English, Authors affiliation, Conclusions and References. 
-  When registering the work through the EMERG platform you must 
also upload the Copyright Form, completed, signed and scanned 
in order to complete the registration.  



ANRE

AGENTIA NAȚIONALĂ
PENTRU RESURSE MINERALE

anre.ro namr.ro agentianucleara.ro raten.ro opcom.rocncan.ro ceoltenia.ro

transelectrica.ro electrica.ro enel.ro nuclearelectrica.ro hidroelectrica.ro petrom.com

arc.ro almipa.ro acue.ro

ispe.ro icemenerg.ro icpe-ca.ro icpe-actel.ro isph.ro comoti.ro incdecoind.ro

itsevents.ro vepartners.ro

PARTENERI MEDIA AI CNR CME:

energyindustryreview.ro sipg.ro ccib.ro/afacerea focus-energetic.ro ttonline.ro

energyworldmag.com

formenerg.ro

rwea.ro ropepca.ro

elcen.ro

met.com

emerson.com ansaldonucleare.itschneider-electric.ro

investenergy.ro

AGENTIA NUCLEARĂ
ŞI PENTRU DEŞEURI 

RADIOACTIVE

sebakmt.com

exeholding.comstrataspa.nettuv-nord.com

cez.ro alro.ro

or.as-tramsmoc.eigne-lebetcartor.ortcelemormoc.bbaor.merda teletrans.roaem.ro

or.gro.motamoror.snemeisor-or/ue.ihcatihmoc.llewyenohmoc.eg

cserenigni-srevinu/or.rigaor.scimonygreneor.tamolpideht


