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Editorial
ENERGIA LA ORA PANDEMIEI
Ovidiu Apostol, consilier al CNR – CME
Criza generată de pandemia cu
Coronavirus reprezintă fără îndoială
fenomenul care a marcat existența
economică și socială a României și a
întregii lumi în lunile care au trecut de
la ultimul număr al Mesagerului. Pandemii în ultimii ani au mai fost pe glob.
Le-am urmărit de la distanță, ne-am
solidarizat cu cei afectați și cam atât.
Nu ne-am confruntat direct ca acum.
Evident atenția generală s-a concentrat pe aspectele medicale ale
pandemiei, dar ca energeticieni, interesul nostru permanent a fost: cum
s-a comportat sistemul energetic?
Lucrul de acasă a inclus participarea
la evenimente on-line, nenumărate,
chiar dacă ne referim numai la cele
pe teme de energie. Evident și la
acestea subiectul cel mai dezbătut a
fost tot: cum s-a comportat sistemul
energetic. Și părerea generală a fost
că s-a comportat bine, chiar foarte
bine. De la distanță lumea și-a dat
seama mai puțin că această comportare bună s-a obținut cu unele acțiuni
rapide de mobilizare în dispecerate,
centrale și stații a unui personal însemnat de operare și mentenanță,
cu izolarea acestora de familii pe
perioade îndelungate, pe asumarea
unor răspunderi care însemnau chiar
expunerea la riscul epidemiologic.
Sistemul a dat din nou o dovadă de
competență, responsabilitate, în disciplina tehnologică și administrativă
de care era recunoscut.
Vor fi multe invățăminte de tras și
de operat în proceduri și regulamente, poate și în legi sau hotărâri de guvern ca urmare a acestei întâmplări.
Unul dintre învățămintele acestei crize este că în asemenea situație statele își cam văd în primul rând
de interesele lor și mai puțin de cele
ale altor state (și noi am făcut la fel
și este cred natural să fie așa). O
criză care ar conduce nu la reducerea consumului, cum s-a întâmplat
acum, ci din contra la o creștere,
ar duce țara în colaps! Chiar dacă
ai găsi energie disponibilă peste hotare, peste o anumită putere ar fi o
mare problemă să o transporți.
În lunile acestea s-a văzut și
mai clar starea precară a sistemului, chiar și la o cerere redusă de

energie, sistemul nu poate asigura
producția exclusiv din țară. Au fost
zile când și la puteri reduse, de mai
puțin de 5000 MW, tot s-au luat din
import 10, 15 uneori chiar 20% din
energia necesară!

Nevoia de investiții
În ultimii 30 de ani au fost trei
valuri de investiții în România. Primul a fost declanșat de rigorile pe
care România trebuia să le respecte
la intrarea în UCTEE (ENTSO-E), atât
la producere, cât și la transport. S-a
investit masiv în reabilitarea tuturor blocurilor energetice de la 200
MW în sus și în extinderea și modernizarea
stațiilor și liniilor electrice de transport. Al doilea val a fost declanșat
tot din exterior, legat de
închiderea dosarelor de
mediu și de energie la intrarea în UE,
când am modernizat grupurile energetice în special în zona de impact cu
mediul. Al treilea a fost boomul parcurilor eoliene și cu un mic decalaj
și la altă scară al parcurilor fotovoltaice, investiții eminamente private,
stimulate de o lege faimoasă, pe
care statul a schimbat-o în părțile ei
cele mai esențiale după numai 3 ani.
În rest numeri investițiile semnificative din sistem pe degetele de
la o singură mână!
De foarte mulți ani specialiștii din
energie trag semnalul de alarmă privind deteriorarea sistemului energetic prin lipsa investițiilor. Nimeni nu se
poate spune că nu se cunosc proiectele necesare să fie promovate, nici
lipsa resurselor financiare nu poate fi
invocată, singura explicație este lipsa
de decizie la nivel instituțional. Măcar
acum, invocând repornirea economiei prin investiții, ar fi cazul lansarea
unor proiecte despre care în mare
parte discutăm de zeci de ani, se pot
da nenumprate exemple!

Digitalizarea – discuții
multe, acțiuni puține
Din cei 4D (5 dacă includem și deprofesionalizarea) digitalizarea este
perspectiva de cel mai mare efect în
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sistem! De mai mulți ani vorbim de
digitalizare în sistem într-un cadru
de nevoie de digitalizare a tuturor
sectoarelor economice sau sociale.
Digitalizarea a ajuns acum la impactul cu fiecare ființă umană. Progresele pe care le înregistrăm sunt mult
mai slabe comparând perioada de
acum cu celelalte etape ale introducerii sistemelor digitale, care, fără a
fi considerați nostalgici, au fost mult
mai rapide și în pas cu dezvoltările
din tehnologia informației. Mă refer
la perioada de început din anii 60 cu
efecte puternice
în anii 70 când
s-au introdus în
centrale și stații
primele calculatoare de proces
(IBM, Felix), sau
la anii 90 când
sistemele distribuire digitale de
conducere, denumite DCS la centrale, SCADA la stații s-au generalizat în
sistem, de la traductoarele digitale și
comunicarea serială la intefețe operator-proces bazate pe display-uri.
Aceste etape au făcut posibilă digitalizarea sistemului până la nivelul
milioanelor de consumatori.
Este foarte corectă ideea că investițiile în digitalizare trebuie să
aibă prima prioritate în programul de
repornire a economiei, iar la nivelul
sistemului programele de investiții
care se anunță a fi lansate trebuie să
le trateze cu prioritate către consumatori cu contorizari inteligente.

Decarbonatarea
– nu avem încotro
Condițiile naturale ale României
au făcut ca la un moment dat cărbunele să devină soluția cea mai importantă în producția de energie. Chiar și
mai încoace, în anii 90, 2000 majoritatea investițiilor pe care statul le-a
făcut s-au dus tot în retehnologizarea
blocurilor pe cărbune și a reducerii
impactului lor cu mediul.
Sectorul de producere pe cărbune este cel mai neajutorat în momentul de față. Fief electoral, pradă
pentru prea mulți „stakeholders“,
dar acum suntem la umbra fali-
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mentului. Decarbonatarea trebuie
făcută cu țintă finală, nu neapărat
imediată, închiderea termocentralelor pe cărbune. Social este dureros,
dar trebuie făcută. Și noi, așa cum
au făcut-o Germania și Polonia (ca
să aleg pe cele mai importante țări
din Europa în materie de producție
pe cărbune și care în același timp pe
cele care au avut atitudini diferite
față de soluția închiderii), trebuie să
anunțăm un program clar de reducere cu termene precise pe fiecare
bloc energetic, care nu doar să liniștească spiritele (tema centralelor pe
cărbune este cea mai controversată
în dezbaterile de la un anume nivel),
dar care să permită în aceeași măsură asigurarea siguranței în alimentarea cu energie electrică a țării prin
noile investiții în generare și stocare,
mai ales în situații critice, cât și rezolvarea problemelor sociale uriașe
pe care această închidere le ridică).

Descentralizarea
– expresia cea mai
clară a noilor tehnologii
energetice
Descentralizarea producției de
energie este cerință și un concept
care a apărut cu mulți ani în urmă.
În multe țări cest concept a și reușit, la nivelul tehnologiilor de la fiecare moment. Ce este deosebit pentru acest moment este diversitatea
soluțiilor care se implementează
pe plan mondial atât în materie de
surse propriu-zise (Vezi dezvoltările din conceptul Power-to-X), cât și
de stocare. Și în această privință se
simte nevoia unei entități de sinteză, capabilă să sistematizeze aceste
soluții într-un program de investiții care să atragă în egală măsură
companii private și de stat.

Criza cercetării
și ingineriei energetice
A început imediat după 1990 și
s-a accentuat de la an la an. Dar cel
mai evident se manifestă această
criză în realizarea de documente globale, de politică energetică, strategii,
prognoze, programe de dezvoltare.
Ideea că strategia energetică trebuie să fie o emanație colectivă, rod
al participării egale și democratice
a tuturor care au de spus ceva spre
binele energeticii românești, este o
trăsnaie. Da, poți avea o fază de documentare în care distribui o normă
de conținut și ceri puncte de vedere
de la specialiștii din fiecare segment,
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poți ajunge chiar la anumite detalii
de tehnologie. Trebuie la sfârșit să
dai documentul în anchetă și înainte
de a intra pe filiera de aprobare să
depistezi aspecte pe care nu le-ai tratat corect, dar documentul este lucrarea unei entități care are autoritate și
competență să îl elaboreze.
Strategia este expresia sintetică a
politicii statului în domeniu pe perioada de acțiune, care cu siguranță nu va
mulțimi pe toți jucătorii din sistem, dar
care va direcționa just dezvoltarea lui
măcar pe următorii 10 – 15 ani, dacă
nu pe o perioadă de bătaie de 20 – 30
de ani (nu mai este posibil așa ceva,
dezvoltările de tehnologie energetică,
de telecomunicații și mai ales opțiunile omenirii evoluează cu o viteză și în
direcții atât de greu de anticipat, încât predictibilitatea pentru un interval
atât de lung nu poate fi atinsă).
Sistemul energetic este un concept unitar. Chiar și la nivelul unui
subsistem tehnologic redus ca mărime și importanță în întregul unei centrale sau stații, există o gândire care
îl integrează, un concept de funcționalitate și de siguranță în funcționare
la care nu se poate renunța pe motivul că așa e mai ieftin, sau că lasă
că merge și așa. La asta a condus o
greșită interpretare a legii achiziților
publice, dublată de urmărirea unor
interese private sau de grup.
O recunoașterii a nevoii de cercetare și inginerie este o altă temă
de reflecție pentru autoritățile din
energie.

Și mai sunt și altele
Mai sunt multe probleme în
energia românească, peste care trec
anii și ele nu apucă să fie luate în
seamă de stat. Una dintre ele, poate
cea mai importantă este încălzirea
urbană. Statul, indiferent ce declară
prin lege, nu își asumă serios datoria
încălzirii populației. În momentul de
față nu se știe dacă problema este în
responsabilitatea Ministerului Administrației Publice, a Ministerului Mediului sau a Ministerului Energiei, denumiri generice de ministere, nu cele
actuale, pentru că problema vine din
trecut, dacă nu mai dinainte, măcar
din 2002 când un act normativ a trecut termocentralele de cogenerare
de la Ministerul Energiei la administrațiile locale (consilii județene sau
locale). Există în țară unele excepții,
puține, unde decidenții locali admit
ideea că încălzirea în sistem centralizat este soluția optimă economic,

tehnologic, ca impact de mediu și
sănătate a populației și investesc în
acest sens.
O altă cenușăreasă este valorificarea energetică a deșeurilor municipale, care iarăși este în responsabilitatea mai multor ministere și a
niciunuia.
Să menționăm progrese și chiar
un trend crescător căruia îi dorim să
continue privind eficiența energetică a clădirilor și eficiența energetică
industrială.

Disruption în energie?
Da, este evidentă mai cu seamă
de vreo cinci ani încoace. Gândirea
energetică în lume s-a schimbat radical în ultimii 10 ani, conceptul sistemului energetic trebuie să respecte
condițiile noi economice, ecologice,
tehnologice și sociale de astăzi. O regândire a sistemului este necesară,
o schemă de reinginerie a acestuia
trebuie concepută, cu capacitarea și
punerea în valoare a tuturor entităților
și oamenilor care efectiv au competențele și voința în a realiza această
schimbare.

Un act de management
vizionar, competent și
responsabil
De asta are nevoie sistemul
energetic cât mai curând.
Și acest lucru trebuie început de
la nivelul autorităților centrale ale statului. Trebuie acceptat că energia nu
este obiect de troc, hai să-i spunem
elegant algoritm, economia și finanțele
la tine, energia și mediul la mine, că în
posturile de decizie trebuie desemnați
oameni competenți, cu studii și experiență în domeniu și că această numire
nu este o sinecură pentri cineva care
ți-a adus voturi într-un anume județ!
*
Pandemia a scos în față mulți
eroi. Dar cei care au fost declarați
adevărații eroi au fost medicii! Care
chiar merită aprecierea și recunoștința noastră! Dar mai trebuie observat ceva: că medicii și-au spus
cuvântul în adoptarea deciziilor
mari, la nivelul întregii populații!
Chiar dacă cei care au ieșit în față
cu aceste decizii au fost alții! Medicii, adică specialiștii. Să nu dorim
țării o situație în care în locul medicilor vor fi energeticienii. Dar dacă
se va întâmpla, ei vor fi acolo!
Dar oare este normal ca numai
în situații critice să se întâmple
asta? 
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Politici energetice
CE NOUTĂȚI ADUCE PACHETUL LEGISLATIV
„ENERGIE CURATĂ PENTRU TOȚI EUROPENII“ CTE)?
Virgil Mușătescu, consilier al CNR – CME
Considerând că este utilă cunoașterea prevederilor acestui pachet legislativ care guvernează principalele reguli ale sistemului enrgetic
european până în 2030, prezentul
articol va încerca să rezume noutățile actelor legislative componente ale
acestui pachet. Trebuie remarcat –
de la bun început – că modificările fiind complexe, iar articolul fiind destinat doar unei informări simplificate,
s-au trecut în revistă doar principalele aspecte de noutate, amănuntele
putând fi analizate de cei interesați
în documentele Comisiei Europene.
Pachetul reprezintă o etapă importantă în tranziția UE către o economie neutrală față de climă și pentru
realizarea Uniunii Energetice. Rezultă deci 2 tipuri de acțiuni: la nivelul
nașional al sectorului, respectiv chiar
al economiilor Statelor Membre. Pachetul a fost finalizat pe 22 mai 2019,
motivația fiind și ea dublă: a) a fost
nevoie de o adaptare a legislației
pentru a se realiza efectiv țintele
pentru 2020, respectiv stabilirea
unora noi pentru 2030 și b) schimbarea peisajului energiei solicită – de
asemenea – o modernizare a design-ului pieței de electricitate
pentru a se adapta unor noi realități
prin: i) creșterea cotei de regenerabile în generarea de electricitate; ii) generarea descentralizată; iii) noi tehnologii care toate trebuie integrate în
sistemul energetic fără a se amenința
siguranța în alimentare; iv) creșterea
importanței consumatorului.
Pachetul constă dintr-un număr
de comunicări, documente preparatoare, rapoarte și initiative ne- legislative, dar cele 8 acte normative principale sunt (în ordine cronologică):
1) Directiva privind performanțele clădirilor (EU) 2018/844;
2) Directiva pentru energiile
regenerabile (EU) 2018/2001;
3) Directiva de eficiență energetică (EU) 2018//2002;
4) Regulamentul asupra guvernanței Uniunii Energetice și a acțiunii climaterice (EU) 2018/1999;
5) Regulamentul privind energia electrică (EU) 2019/943;

6) Directiva energiei electrice
(EU) 2019/944;
7) Regulamentul asupra pregătirea privind riscurile din sectorul
energetic (EU) 2019/941;
8) Regulamentul
privind
Agenția de Cooperare a Reglementatorilor de Energie ACER (EU)
2019/942.
Pachetul este completat cu măsuri în eco-design, sustenabilitatea
bioenergiei, inovație și transport, ca
și inițiative privind eliminarea căr-

bunelui, energie curată pentru insulele din UE și sărăcia energetică.

1) Directiva privind
performanțele clădirilor
(EU) 2018/844
Scop: transformarea „stocului
imobiliar“ într-unul înalt efficient și
fără emisii de GES până în 2050 și
crearea condiții stabile de finanțare
a renovării de clădiri. Directiva încurajează extinderea sistemelor de
automatizare și control în clădiri, ca
și a punctelor de încărcare pentru
vehicole electrice. Directiva trebuie transpusă în legislația naționalș
până pe 10 martie 2020.

2) Directiva pentru
energie regenerabilă (EU)
2018/2001
Directiva anterioară privind sursele regenerabile (2009/28/EC) a
pus bazele de promovare a acesto-
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ra, în mod spcial, ținte și cadru până
în 2020. Cum noile tehnologii permit o integrare mai flexibilă la rețea,
ea a fost modificată ca parte a Clean
Energy Package. S-a stabilit o nouă
țintă obligatorie de minim 32%
la nivelul 2030 pentru întreaga
UE, care poate fi crescută în timp,
revizia fiind în 2023. Totodată sunt
actualizate ținte privind folosirea regenerabilelor pentru încălzire și răcire și în sectorul transporturi.
Unul din obiectivele cheie ale
pachetului
este
cela de a pune
consumatorii
în
centrul tranziției
energiei. Pentru
a facilita acest lucru, noua Directivă dă cetățenilor – care produc
propria
energie
pe baze regenerabile – dreptul de
a consuma, stoca
sau vinde energia
autoprodusă, inclusive prin acorduri de cumpărare a puterii. Mai
mult, Directiva permite participarea
în așa numitele „comunități energetice“. Ca și indivizii, asemenea
comunități au permisiunea de a genera, consuma, stoca și vinde energie produsă pe baze regenerabile.
Prevederile Directive pe regenerabile trebuie transpuse în legislația
nașională până pe 30 iunie 2021.

3) Directiva de eficiență
energetică (EU) 2018/2002
Punerea eficienței energetice pe
primul loc a fost unul din cele mai
importante obiective ale Pachetului. Directiva nouă stabilește ținta
de eficiență la min 32,5% în 2030.
Această cifră poate fi crescută subiect a unei revizuiri în 2023. Totodată, Directiva stabilește obligațiile de economisire anuale de după
2020: 0,8%/an din consumul final
de energie 2021 până la 2030. Elemente noi: sunt reguli clare de mă-
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surare și facturare, în special pentru
clădirile multi-apartamente și multi-scop pentru crearea unor drepturi
mai clare pentru consumatori. De
asemenea, reguli privind alocarea
costurilor de încălzire, răcire și apă
caldă menajeră în blocuri de apartamente de locuit sau multi-scop.
Statele Membre (SM) trebuie să
transpună Directiva în legislația națională până pe 25 iunie 2020, cu
excepția prevederilor privind măsurarea și facturarea care sunt transpuse până pe 25 octombrie 2020.

4) Regulamentul
asupra guvernanței
Uniunii Energetice și
a acțiunii climatice (EU)
2018/1999
Regulamentul stabilește un mecanism transparent și predictibil de
guvernanță pentru realizarea țintelor
climatice ale UE pentru 2030, ca și
angajamentele climatice internaționale. El se referă la toate cele 5
dimensiuni ale Uniunii Energetice:
securitatea energetică, piața internă de energie, eficiența energetică, decarbonarea și cercetarea,
inovarea și competitivitatea.
Mecanismul de guvernanță
ia în considerare că fiecare Stat
Membru poate contribui la realizarea scopurilor Uniunii Energetice în diferite moduri. Mecanismul se bazează pe planurile
naționale de energie și schimbări
climatice (PNIESC) care acoperă
perioadele 2021 – 2030.
În privința pieței de electricitate, un element cheie al Pachetului
Energie Curată constă în actualizarea regulilor de piață a energiei
pentru a reflecta noile realități ale
pieței. Noul design al pieței de electricitate ambiționează să integreze cotă
crescută de regenerabile și noile tehnologii într-un mod mai flexibil fără să
pună în pericol siguranța în alimentare. Rolul crescut al consumatorilor în
tranziția energiei este scos în evidență prin permiterea participării lor active în piața de energie electrică.

5) Regulamentul
pentru electricitate
– intrat în vigoare
la 1 ianuarie 2020
„Sistemul energetic al Uniunii
traversează în prezent perioada cu
cele mai profunde modificări din ul-
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timele decenii, iar piața de energie
electrică se află în centrul acestui
proces de schimbare. Obiectivul
comun de decarbonare a sistemului energetic creează noi oportunități și provocări pentru participanții
la piață. În același timp, progresele tehnologice permit noi forme
de participare a consumatorilor și
de cooperare transfrontalieră. Prin
rescrierea Regulamentului privind
energia electrică s-au stabilit principiile generale de funcționare a pieței
de energie electrică, inclusiv prețuri
bazate pe piață, o mai mare flexibilitate, participarea consumatorilor și
fluxurile de electricitate transfrontaliere“(ns).
Regulamentul stabilește norme
pentru a asigura funcționarea pieței interne de energie electrică și
include anumite cerințe legate de
dezvoltarea de energie din surse re-

generabile și de politica de mediu,
în special norme specifice pentru
anumite tipuri de instalații de producere a energiei electrice din surse
regenerabile, cu privire la responsabilitatea în materie de echilibrare, dispecerizare și redispecerizare,
precum și un prag pentru emisiile
de CO2 pentru noile capacitați de
generare.
a. Piața de echilibrare. Regulamentul stabilește că, în general,
toți participanții la piață sunt
responsabili pentru dezechilibrele din system. Conform Regulamentului: „Toți participanții la piață ar trebui să fie responsabili din
punct de vedere financiar pentru
dezechilibrele pe care le provoacă
în sistem, reprezentând diferența
dintre volumul alocat și poziția finală de pe piață. În cazul agregatori-

lor pentru consumul dispecerizabil,
volumul alocat constă în volumul
de energie activat fizic de sarcina
clienților participanți, pe baza unei
metodologii de măsurare și a unei
metodologii de referință definite“.
b. Piețe pe termen scurt, respectiv pe termen lung. Noile reguli
armonizează – de asemenea – intervalele de comercializare și de închidere a ofertei pentru piețele PZU și intraday. Pentru a permite participarea
tuturor participanților la piață, sunt
permise oferte de 500 kW sau mai
puțin. La piețele forward, TSO vor
emite drepturi de transmisie pe termen lung pentru a permite hedging
transfrontalier. Nu se aplică limitare superioară sau inferioară
prețurilor electricității vândută
angro.
d. Managementul congestilor and alocarea capacității.
Regulamentul reîntărește regulile privind
alocarea de capacitate
și congestiile, inclusiv
printr-o revizuire a zonelor de licitație. Statele Membre trebuie să
aplice planuri de acțiune care să permită remedierea congestiilor
folosind soluții bazate
pe piață și nediscriminatorii. Tranzacțiile ar
putea fi stopate doar în
situații de urgență. Veniturile generate prin
managementul
congestiilor pot fi folosite pentru menținerea disponibilității sau pentru
dezvoltarea interconexiunilor.
TSO trebuie să asigure capacitate disponibilă și se pot considera
corespunzătoare atunci cînd asigură
disponibilă cel puțin 70% din capacitatea de transmisie disponibilă.
Responsabilitatea financiară pentru o neîndeplinire a obligațiilor de
alocare a capacității este purtată
de TSO sau NEMO. Ceilalți participanți la piață trebuie să plătească
dacă nu reușesc să folosescă capacitatea pe care s-au angajat-o să o
folosească și ei vor pierde drepturile de folosință a acestei capacități.
Mai mult, au fost revigorate regulile
asupra tarifării rețelelor și au fost
actualizate pentru a se aplica tarife transparente și nediscriminatorii.
Tarifarea serviciilor de rețea nu se
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aplică comerțului transzonal. Regulamentul astfel revizuit introduce și
tarife de distribuție și impune reguli
asupra metodologiilor de calcul.
e. Mecanisme de capacitate.
Noul Regulament stabilește noile
reguli privind mecanismele de capacitate pentru a asigura adecvanța
resurselor prin remunerarea corectă
a resurselor pentru disponibilitatea
acestora. Statele Membre vor folosi mecanismele de capacitate
doar ca ultimă instanță (last
resort), în timp ce implementează măsuri cum ar fi înlăturarea distorsiunilor și limitările
de preț, permițând evaluarea
penuriei, a stocării de energie sau măsuri la consumator.
Înaintea introducerii unui mecanism de capacitate, Statele
Membre trebuie să se consulte
cu Statele Membre conectate
direct. Mecanismele de capacitate vor fi temporare, ne-distorsionante, nediscriminatorii
și deschise tuturor tipurilor de
resurse, inclusive stocarea și
demand side management.
De la intrarea în funcțiune
a Regulamentului, o limită de
emisie de CO2 de 550 g/kWh
pentru noile capacități de producre și adițional, din 2025, o medie
de 350 g CO2/an și fiecare kWe de
capacitate instalată existent.
f. ENTSO-E, TSO și DSO. Rolurile TSO și a Rețelei de Operatori
Europeni de Transmisie și Sistem
pentru Electricitate (ENTSO – E)
sunt întărite și clarificate. În plus
față de rolurile actuale, OTS trebuie
să stabilească centre de coordonare
regionale până la 1 iulie 2022. Centrele regionale de coordonare vor
fi responsabile pentru coordonarea
calculului capacităților, analiza de
securitate, sprijinirea restabilirii sistemelor, prognozelor de adecvanță
sau pentru facilitarea procurîrii regionale a capacității de echilibrare.
Se stabilesc reguli noi și pentru
DSO, inclusiv crearea unei entități
europene pentru operatorii de sisteme de distribuție (EU DSO). Aceasta
va promova operarea și planificarea
rețelelor de distribuție, facilitarea
intergrării regenerabilelor, a generării distribuite și a resurselor de
stocare, ca și facilitarea flexibilității.
Alte sarcini includ sprijinul dezvoltării managementului de date, secu-

ritate cibernetică and protecția de
date. EU DSO va coopera cu ENTSO – E privind dezvoltarea și implementarea codurilor de rețea și în
identificarea celor mai bune practice
relevante pentru rețelele de distribuție.
g. Coduri și ghiduri. Rgulamentul redefinește regulile pentru
dezvoltarea codurilor de rețea și a
ghidurilor și extinde aria pentru care

să inclusiv prin contracte de cumpărare și ei pot alege să participle
la realizarea schemelor de flexibilitate și de eficiență energetică. În
schimb, consumatorii activi trebuie
să plătească tarifele de rețea și să
poarte responsabilitățile financiare
pentru eventualele dezechilibre pe
care le cauzează. Acei consumatori
care dețin o facilitate de stocare au
dreptul să fie conectați la rețea și

CE codurile de rețea. În acest sens,
noile coduri pot aborda servicile auxiliare, răspunsul cererii, stocare,
reducerea cererii, date și securitate
cibernetică.

nu sunt subiecții unei duble taxări
sau cerințe de autorizare, respectiv
costuri disproporționate.
b. Răspunsul cererii. Noua Directivă solicită SM să permită și să
faciliteze măsuri de răspuns al cererii prin agregare. Agregarea reprezintă combinarea sarcinii mai multor
consumatori sau a electricității generate pentru vânzare, cumpărare sau
licitare într-o piață de electricitate.
Accesul la piață pentru participanții
angajați în agregare trebuie să nu fie
discriminatoriu. Participanții la piață
angajați în agregare sunt responsabili pentru orice dezechilibru pe care
îl cauzează și pentru compensarea
financiară a celorlalți participanți la
piață pentru costurile generate prin
activitățile de răspuns al cererii.
c. Prețuri dinamice, măsurare și facturare. Directiva încurajează SM să răspândească măsurarea
inteligentă, dacă analiza cost-beneficiu este favorabilă. Consumatorilor
trebuie să li se dea dreptul să solicite un contor inteligent. În schimb,
contoarele inteligente trebuie să
îndeplinească niște cerințe minime

6) Directiva pentru
energie electrică (EU)
2019/944
Noua Directivă dorește să completeze piața internă de electricitate
și să răspundă noilor provocări ale
pieței. În scopul facilitării acestor
țeluri, SM trebuie să înlăture barierele comerțului transfrontalier și
participarea consumatorilor. Prețurile vor fi stabilite pe criterii de piață, iar SM vor facilita flexibilitatea
și asigura accesul părții terțe (TPA)
într-un mod nediscriminator.
a. Consumatori activi. Un element esential al noului design al pieței de electricitate este împuternicirea consumatorilor în participarea la
piață. SM trebuie să implementeze
măsuri pentru a permite consumatorilor să participle direct la piață
sau prin agregare. Consumatorii pot
vinde singuri energia autoprodu-
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privind funcționarea, tehnologia și
interoperativitatea, inclusiv să măsoare consumul real de energie și să
asigure un acces ușor la datele privind istoria consumului. SM trebuie
să asigure regulile pentru managementul și schimbul de date. Consumatorii care și-au instalat contoare

inteligente sunt indreptățiți să solicite un contract cu preț variabil.
Reguli clare asupra facturării și
informația privind aceasta trebuie
să asigure o mai bună înțelegere a
facturilor. De asememenea, facturile trebuie să fie emise gratis, iar
facturarea electronica trebuie să fie
posibilă. Directiva dă – totodată –
drepturi mai clare consumatorilor în
alegerea și schimbarea furnizorilor
și se adresează sărăciei energetice.
d. DSO, TSO și autoritățile
naționale
Noi sarcini pentru DSO, în particular cu privire la procurarea serviciilor, flexibilitate, managementul
datelor și integrarea electro-mobilității. Procurarea serviciilor auxiliare
trebuie să fie bazate pe piață, transparentă și nediscriminatorie. Pentru
procurarea altor servicii relevante
trebuie făcută posibilă participarea
tuturor participanților la piață, incluzând stocarea, răspunsul cererii
sau agregarea. SM trebuie să stimuleze DSO să procure flexibilitate, inclusiv din generare distribuită,
răspunsul cererii sau stocare. În privința electromobilității, DSO vor facilita conectarea la rețea și pot doar
deține, dezvolta, gestiona su opera
puncte de reîncărcare ale vehiculelor electrice în funcție de condițiile
restrictive.

8

Sarcinile TSO au fost ușor extinse pentru a include procurarea de
servicii auxiliare, digitalizarea sistemelor de transmisie și managementul datelor. TSO și DSO rămân
în continuare subiectul cerințelor de
separare stabilite de fosta Directivă
2009/72/EC. Ele pot deține, dezvolta,
gestiona
sau opera facilități de stocare a energiei doar în
condiții foarte
limitate.
În
plus,
noua
Directivă potențează rolul
autorităților
reglementatoare
naționale, inclusiv
abilitarea lor
de a asigura
conformitatea
TSO,
DSO,
ENTSO-E, EU
DSO și centrele de coordonare regionale. Termenul de transpunere în
legislația națională a Directivei este
31 decembrie 2020

7) Regulamentul pentru
prevenirea riscurilor (EU)
2019/941;
Acest regulament stabilește un
cadru pentru prevenirea și gestionarea unei crize de electricitate.
Pentru a atinge aceste obiective,
SM sunt solicitate să coopereze între ele. Se urmărește stabilirea unui
sistem de monitorizare a securității alimentării cu electricitate in EU.
Regulamentul solicită autorităților
naționale să identifice riscurile privind siguranța în alimentare și să
dezvolte și să implementeze planuri
pentru prevenirea, pregătirea pentru și micșorarea crizelor electrice,
inclusive prin măsuri transfrontaliere. Măsurile luate trebuie să se bazeze în primul rând pe piață, iar restricțiile de consum vor fi luate doar
ca resursă de ultimă instanță.
În situația unei crize de electricitate, SM trebuie să notifice Comisia, autoritatea competentă a SM
din aceași regiune sau direct conectată SM. Regulamentul cere SM
să coopereze și să asigure asistență pentru prevenirea și gestionarea
crizei. În acest sens, SM trebuie

să implementeze acorduri de cooperare care stabilesc aranjamente
tehnice, legale și financiare pentru
punerea în aplicare a măsurilor de
management al crizei. Aceste aranjamente trebuie să specifice măsuri
specifice, inclusive stabilirea cantității de electricitate maximă a fi livrată la nivel regional sau regional
sau să stabilească prevederi asupra
unei compensații corecte între Statele Membre.

8) Reglementarea privind
ACER (EU) 2019/942
Agenția de Cooperare a Reglementatorilor de Energie (ACER) a
fost înființată prin al treilea Pachet
Legislativ din 2009. La început, rolul ACER era limitat la coordonare,
consiliere și monitorizare. Odată
cu creșterea cooperării transfrontaliere sub noul design al pieței al
Clean Energy Package, ACER a primit competențe adiționale în zone în
care decizii naționale necoordonate
cu relevanță frontalieră ar putea impacta funcționarea pieței interne de
electricitate.
Noul Regulament al ACER stabilește responsabilitățile ACER de a
superviza ENTSO pentru electricitate și gaze, centrele regionale de
coordonare, EU DSO, TSO și NEMO
și asistă autoritățile naționale de reglementare în îndeplinirea sarcinilor
lor. ACER va fi – de asmenea – implicată în dezvoltarea codurilor de
rețea, a ghidurilor și metodologiilor
și în monitorizarea implementării lor.
ACER poate să adopte decizii asupra
evaluării adecvanței resurselor, metodologiilor privind pregătirea împotriva riscurilor, ca și pentru participarea transfrontalieră a mecanismelor de capacitate.

*

În esență, pachetul legislativ
discutat arată ambițiia UE de realizare a unei economii neutre din
punct de vedere al climei, cu ținte
noi de eficiență energetică și folosire a surselor regenerabile menținând – în același timp – un cadru
propice pentru creștere economică
și a competitivității, iar consumatorii vor fi capabili să-și joace rolul în
tranziția energetică prin participare activă. Depinde acum de Statele Membre să se asigure că el este
implementat la timp și transpus în
legislația națională. 
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OIL AND GAS AFTER COVID-19: THE DAY OF
RECKONING OR A NEW AGE OF OPPORTUNITY?*
We present below a summary of
a recent McKinsey & Company Report regarding the oil & gas industry
during and after the Corona 19 Virus crisis.
The oil and gas industry is experiencing its third price collapse in
12 years. After the first two shocks,
the industry rebounded, and business as usual continued. This
time is different. The current
context combines a supply shock
with an unprecedented demand
drop and a global humanitarian
crisis. Additionaly, the sector’s
financial and structural health
is worse than in previous crises. Today, with prices touching 30 years lows, executives
sense that change is inevitable.
The COVID-19 crisis accelerates
what was already shaping up to
be one of the industry’s most
transformative moments.
Our research suggests that
without fundamental change, it
wil be difficult to return to the
attractive industry performance
that has historically prevailed.
The industry could now be entering an era defined by intense
competition, technology-led rapid supply response, flat to declining demand and increasing
public and government pressure
regarding impact on climate and
the environment. However, under most scenarios, oil and gas
will remain a multi-trillion-dollar
market for decades. But the industry will need t dig deep and
tap its prod history of bold structural moves, innovation, and safe and
profitable operations in the toughest conditions.
The oil and gas industry operates through long mega cycles of
shifting supply and demand, accompanied by shocks along the
way. These mega cycles have seen
wide swings in value creation. After the restructuratings of 1980s,
the industry created exceptional
shareholder value (companies kept
costs low, as memories from the

$10 per barrel price were still acute.
From 1990 to 2005, total returns to
shareholders (TRS) exceeded the
TRS of the S&P 500 index.
However, from 2005 to 2020 the
global industry failed to keep pace
with the broader market (see graph
below). In the early years of this period, the industry’s profit structure was

favorable. The industry’s “cost curves
(its production assets, ranked from
lowest to highest costs) were steep.
With considerable high-cost production necessary to meet demand, the
market-clearing prices rose. The race
to bring more barrels onstream from
more complex resources, more quickly, drove dramatic cost inflation, particularly in engineering and construction. These investments brought on
massive proved-up reserves, moving
world supplies from slightly short to
long term.

In another wrinkle, the rise of
shale oil made it more challenging
for OPEC to maintain share price
and discipline. When the industry
no longer needs a decade to find
and develop new resources but it
can turn-up ample supply in a matter of months, the price run-up
2000-2014 it’s no longer possible.

Challenges today
and tomorrow
The
combination
of
the
COVID-19 pandemic demand disruption and a supply glut has generated an unprecedented crisis for
the industry.

Short-term scenarios
for supply demand
and prices
Under the best-case scenarios,
oil prices could recover in 2021 or

*) Preluare după www.mckinsey.com. Sinteză realizată de către Vlad Trocan
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2022 to pre-crisis levels of $50-60/
Bbl. The industry might benefit from
the massive decline in investments
resulting in tomorrow’s spot shortages. Other two scenarios we run indicate that those prices might not be
reached until 2024. Finally, oil prices
might not return to levels of the past.
In any case, oil is in for some challenging times in the next few years.
As for gas, regional prices could
fall much lower than in the previous
mega-cycles. Shale gas has unlocked
abundant gas resources at breakeven costs less than $2.5-$3/MMBTU.
The pandemic and warmer temperatures had an immediate impact, lowering the demand by
at least 10%. What’s
extremely
important is that, given
the
over-supplied
LNG market, the gas
price in Europe and
Asia would be traded
at Henry Hub prices
(plus $1-$2/MMBTU).
Demand for refined products is down
more than 20% and
has plunged refining
into crisis. We believe that there
will be at least two years before demand recovers.
The immediate effects are already staggering: companies need
to figure out how to operate safely as infection spreads and how to
deal with full storage, prices falling
below cash cost for some operators,
and capital markets closing for all
but the largest players.

Long-term challenges
Looking out beyond today’s crisis
toward the late 2030s, the macro-environment is set to become even
more challenging. We expect growth
in demand for hydrocarbons (especially for oil) to peak in the 2030s,
and then begin a slow decline.
Global gas and LNG will have a
favorable role in the energy transition. The challenge of the energy
transition will continue; today, the
governments are intently focused
on managing the COVID-19 and
mitigating the effects on economies, which is deflecting attention
away from the energy transition.
That said, the climate and envi-

10

ronment debate is unlikely to go
away.
A growing number of investors are
questioning whether today’s oil and
gas companies will ever generate acceptable returns. Discipline in finance,
capital allocation, risk management
and governance will be critical.

Implications for
the Industry
We consider that the current crisis will be a catalytic moment and
accelerate permanent shifts in the
industry’s ecosystem, with new future opportunities.

A broad restructuring of several upstream basins will likely occur,
underpinned by the opportunity created by balance-sheet weakness,
particularly in US onshore and other high-cost mature basins. In US,
for example, which has more than
100 sizable companies, we see a
very significant consolidation. Led
by the new “basin masters”, the
focus will be on driving down unit
costs by exploiting synergies. For
the shale patch, we see further cost
reductions by up to $10/Bbl, lowering shale’s breakeven point and improving supply resilience.

Taking bold action
during the crisis
1. Reshape the portfolio and radically re-allocate capital to the highest
–return opportunities (case in point,
ExxonMobil is currently divesting
about $25B worth of projects around
the world). McKinsey’s studies show
that the degree of dynamic capital
re-allocation strongly correlates to
long-term value creation.
2. Take bold M&A moves. This
could be another age of mergers,

potentially with carve-outs and
spin-offs. This seems to be the time
to drive massive consolidation and
rationalization, and basin mastery.
Winners will emerge with advantaged portfolios that will be resilient to longer-term trends.
3. Unlock a step-change in performance and cost competitiveness
through re-imagining the operating
model. Overhead levels at some companies are more than double what
they were in 2005. In most cases,
these bureaucracies do not improve
safety or reliability, and they certainly slow decision making. We believe
that the G&A costs could
be further reduced by 3050%. Leading companies
will redouble their efforts
scaling up technology,
digital and artificial-intelligence investments. The
COVID-19 crisis may be
a catalyst to rethink the
size and the role of the
functional teams, field
crews and management
processes.
4. Ensure supply-chain
resilience through redefining strategic partnership approaches. Leading operators
will act now to ensure resilience,
largely by promoting new commercial and collaborative models with an
ecosystem of suppliers to radically
simplify standards, processes and
interfaces; by lowering the costs;
by increasing the speed and quality
of the entire system. We expect to
see multi-project strategic cooperation and integrated project delivery
(IPD), where everybody, including
sub-contractors are aligned to one
over-arching project goal.
5. Create the Organization of
the Future, in both talent and
structure. The oil and gas industry
is no longer the premier employer
of choice in many markets. The industry is now struggling to attract
not only the best engineers but
also the best talent in areas such
as digital, technology and commercial. All are needed to drive business model transformation.
Industry fundamentals have
changed and the rules of the next
normal will be tough. The time for
visionary thinking and bold action
is now. 
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HYDROGEN POWER PLANTS GET BACKING FROM
TWO BIG GERMAN COMPANIES*
By Vanessa Dezem and William Wilkes
Uniper’s Chief Executive Officer Andreas Schierenbeck said his
utility will seek to gradually replace
coal and natural gas with hydrogen at some of its power generation plants. It will also adapt its
gas pipelines and storage sites to
receive increasing quantities of the
fuel that burns without releasing
carbon dioxide.
“Siemens is also committed
with hydrogen, so it makes perfect
sense, this strategic partnership,”
Schierenbeck said in a telephone
interview. “It’s good timing, as we
need to bring the new technology
to the table in Germany.”
Traditionally a power generator
using gas and coal, Uniper decided to invest 1.2 billion euros ($1.4
billion) in the next three years to
reduce the emissions of its plants.
It set a goal to make its power
generation portfolio in Europe climate-neutral by 2035, which is 15
years before the European Union’s
target for the region.
Hydrogen has the energy to
provide temperatures of 1,000
degrees Celsius or more needed
by steel makers and oil refiners.
The fuel is now in the center of Germany’s energy transition strategy
and is a possible replacement for
fuels like gas and coal that release
greenhouse gases. The country is
due to announce a plan to support
the development of a hydrogen industry this month.
“After the coal phase-out and
the switch to a secure gas-based
energy supply, the use of climate-friendly gas will be a major
step towards successful energy sys-

tem transformation,” said Schierenbeck. “The decarbonization of the
gas industry, including gas-fired
power generation, is essential if
Germany and Europe are to achieve
their climate targets.”
Uniper’s strategy is a response
to questions from investors about
the company’s future after Germa-

increasing the company’s gas capacity, which currently responds for
over half of Uniper’s electricity generation.
Under its new partnership with
Siemens, some of these new facilities will be set to receive hydrogen.
That will enable Uniper to gradually
increase the share of the clean gas

Uniper’s green hydrogen facility in Falkenhagen, in Germany.Source: Uniper

ny closes the last of its coal plants.
Uniper will close 1.5 gigawatts of
capacity by 2022 and submit another 2.4 gigawatts to the government’s shutdown program by 2026.
Established in 2016 as a spin
off of EON SE’s gas and coal operations, Uniper is now looking at new
technologies to grow. Some of the
company’s coal plants will be converted into new gas-fired facilities,

in its conventional business.
“Joint projects with our customers, such as the partnership with
Uniper focusing on «brownfield
transformation» and the design of
the green hydrogen value chain, are
extremely important,” said Jochen
Eickholt, Siemens Energy executive
board member. “Here we can show
that a CO2-free energy supply is
possible and makes sense. 

*) Preluare din www.bloomberg.com
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EU INJECTS €1.4BN OF FUNDING INTO GREEN
PROJECTS ACROSS SEVEN MEMBER STATES
Green infrastructure projects in
Croatia, Czechia, Hungary, Poland,
Portugal, Romania and Spain will
benefit from the EU funding
The European Commission has announced new
investment worth €1.4 billion (£1.2bn) in 14 infrastructure projects in seven European
countries – Croatia, Czechia,
Hungary, Poland, Portugal,
Romania and Spain.
The projects cover several key areas such as environment, health, transport
and energy and aims to work
towards a smarter, low carbon Europe.
Thanks to the EU funding, Croatia will see 21 new
electric trains, while in Czechia, a
highly-efficient double-circuit power
line will be established.
Investment will also ensure access to improved drinking water

and proper wastewater treatment
for more than 400,000 people in
Romania and build power transmis-

sion lines and power substations in
Northern and North-Western Poland.
The EU Cohesion Fund will also
invest in upgrading Portugal’s metro

line system and increase flood safety for the people in the valley of the
Tisza river, Hungary.
Commissioner for Cohesion and Reforms, Elisa Ferreira, said: “In such difficult
times for our continent, it is
crucial that Cohesion policy
continues to play its role in
supporting the economy for
the benefit of our citizens. Today’s major project adoptions
show that EU funding, and Cohesion policy in particular, delivers concrete results, helping regions and cities becoming a safer, cleaner and more
comfortable place for people
and business.
“Many of the approved
projects also help delivering on the
goals of the European Green Deal.
When the European Commission,
Member States and regions join
forces, we can achieve a lot.” 

JAPANESE LAUNCH WORLD’S LARGEST-CLASS
HYDROGEN PRODUCTION UNIT
By Smart Energy International
A Japanese consortium has
launched the Fukushima Hydrogen
Energy Research Field (FH2R), a re-
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newable energy-powered 10-MW
class hydrogen production unit, the
largest class in the world.

FH2R has been under construction since 2018 and is based in
Namie town, Fukushima Prefecture.
The consortium consists of the
New Energy and Industrial Technology Development Organization
(NEDO), Toshiba Energy Systems
& Solutions Corporation (Toshiba
ESS), Tohoku Electric Power Co.,
Inc. and Iwatani Corporation.
FH2R uses renewable energy,
which is subject to large fluctuations. FH2R will adjust to supply and
demand in the power grid in order to
maximize utilization of this energy
while establishing low-cost, green
hydrogen production technology.
FH2R uses 20 MW of solar power generation facilities on a 180,000
m2 site along with power from the
grid to conduct electrolysis of water in a renewable energy-powered

MESAGERUL ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 209, aprilie – mai 2020

ˇ
Din energetica internationala
‚
10 MW-class hydrogen production
unit. It has the capacity to produce,
store, and supply up to 1,200 Nm3
of hydrogen per hour (rated power
operation).
Hydrogen produced at FH2R
will also be used to power stationary hydrogen fuel cell systems and
to provide for the mobility devices,
fuel cell cars and buses, and more.

Hydrogen is produced and
stored based on the hydrogen demand and supply forecasting system’s forecasts for hydrogen demand in the market. Adjustments
to balance supply and demand in
the power grid can be made by adjusting the hydrogen volume produced by the hydrogen production
unit to meet the power grid adjust-

ment needs of the power grid control system.
The most important challenge in
the current stage of testing is to use
the hydrogen energy management
system to achieve the optimal combination of production and storage of
hydrogen and power grid supply-demand balancing adjustments, without
the use of storage batteries. 

FRANCE’S TOTAL BUILDING 25MW ENERGY
STORAGE FACILITY AT DUNKIRK PORT
By Renewable Energy World Editors | 3.12.20
French energy firm Total will
build what it calls France’s largest
battery storage project along the
nation’s northern coast.
The company announced the
project in Mardyck, at the Flandres
Center in Dunkirk’s port district. The
facility will have a storage capacity
of 25MW/25 MWh.
Saft will deliver its
Intensium Max 20 High
Energy battery solution
including 11 integrated
2.3 MWh containers.
The Mardyck storage
project is scheduled
for commissioning later
this year.
“This project is part
of Total’s strategy to develop the stationary energy storage solutions
that are critical to the
expansion of renewable
energy, which is intermittent by nature. It
will contribute toward
the goal of increasing
the share of renewables
in France’s energy mix,
while helping to stabilize the domestic power grid,” said
Patrick Pouyanné, Chairman and
CEO of Total. “Total’s involvement in
the electricity segment continues to
expand. With more than 40% of the

storage capacities allocated, Total
was the leading winner of the first
call for tenders organized by RTE
(France’s Electricity Transmission
Network). This success was made
possible thanks to the competencies of Total Flex, renewable energy
aggregation expert, and Saft, the

Last year, Saft announced it had
extended the range of its lithium-ion
storage systems up to 2.5 MWh in a
20-foot container. The main applications for the Intensium Max 20 are
energy time-shifting for large solar
photovoltaic and wind farms and “behind the meter” solutions for large

European leader in batteries for energy storage.”
Estimated cost of the Mardyck
project is 13 million Euros ($14.5
million U.S.)

industrial and commercial premises.
Total’s objective is to have
low-carbon electricity operations
account for up to 20 percent of its
sales mix by 2040. 
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WEC CHAIR COMMITTEE ADRESS
Jean-Marie Dauger, Chairman of the World Energy Council
Member Committee Chairs
and Secretaries Members and
Colleagues
5th May 2020

Dr. Wilkinson subsequently drafted a White Paper, to be distributed
shortly, laying forth a five-year action plan and has formulated a new
and compelling vision - humanising
Dear Member Committee Chairs energy transition – in discussion
and Secretaries, Members and Col- with the Officers.
leagues
In the first
four months of
In these challengthis year, the
ing times, the ”lights
teams achieved
have remained on”
all milestones.
even as the world
These include
came to a stop and the
the publication
Word Energy Counof the 2020
cil has been able to
Energy Issues
pull together its global
Monitor, a sucmember community to
cessful
Africa
share experiences and
Energy Indaba,
efforts. Even as we
the launch of
respond to crisis, we
the Hydrogen
must also look to the
Global IniJean-Marie DAUGER Chairman
future.
tiative, timely
World Energy Council
As Chairman of the
preparations
World Energy Council, I would like for the 2022 Congress with the Rusto take this moment to share with sian Organizing Committee, and the
you some reflections on the current launch of the bidding process for the
state of our organization and ambi- 2025 Congress. Dr. Wilkinson also
tions for its future.
managed to make regional visits to
Africa, the Middle East, and North
1. We have acted swiftly to America.
safeguard our staff
As necessity demands, we are
To ensure the safeguard of our “going digital” with all large events
staff, we took an early decision to online this year, including the May
close the London office on 11th governance meetings and World EnMarch. Working remotely from their ergy Week in October. The selection
homes, our teams are actively en- of the 2025 Congress host will be
gaging and supporting our global conducted via a digital voting procommunity in moving to webinars cess as done for 2022.
and virtual meetings. Under Dr.
3. Shared conviction of valWilkinson’s leadership, the Secretariat adjusted priorities to essen- ue and value-adding potential
Ninety-seven years since its
tial work and new workstreams on
COVID-19 surveys and scenarios. creation, the World Energy CounWe remain agile and able to contrib- cil remains a unique community of
ute a “value-added” voice through deep energy expertise and practiccommunity-wide engagement and es. United in common purpose, we
must continue to grow by engaging
action.
beyond the energy spectrum. We
2. Our organisation is in will continue sharing best practices
good hands
and timely insights drawn from conDr. Wilkinson assumed her du- tinuous engagement with our global
ties as Secretary General in Novem- community in more than 84 counber 2019 and is fully operational. In tries.
January, the Officers’ Council met in
But our success can be guarLondon to discuss a blueprint for the anteed only with your active and
future and identify priority areas. continued support and we can and
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must develop ways together to extend our impact and influence and
ensure “our voice” is both relevant
and heard.

4. No room for complacency
Our impartial and practical value-adding approach is unmatched
by any other organisation. Even so,
we need to bolster our impact and
influence. We must strengthen our
financial income if we are to continue producing value-added output
you have all come to expect. However, what we can achieve depends on
securing additional and more diversified sources of revenue.
5. A new White Paper has
been prepared
The White Paper that has been
reviewed by the Officers provides
parameters for our way forward. To
this end, I propose to start a community-wide conversation with an
address from myself and Angela in
May, delivered online, naturally.
I am certain that we can enhance our impact by tapping into the
diverse talent of our staff and global
community. We aim to remain the
global “how to” (not only “‘should
do”), energy community. We recognize the need to expand our work
beyond flagship publications: we
launched Hydrogen Global to cater
to growing interest in a new clean
energy vector. Through wider consultation with members, we hope to
identify other options to build our
member community “muscles” - actionable insights, community-based
action-learning, and capacity building.
Whatever the consequence of
COVID-19, global energy transition
will continue to reshape the energy
sector. Decision-makers will need
to consider not only new technology developments and innovative
business models but also a more
systemic approach to the societal
and human-level dimensions of the
return to normal and/or “new normal”. Our new vision on humanising
energy transition has become more
relevant, important and compelling.
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As a global, member-based
body, the Council must respond to
the diverse needs of its members to
deliver services adapted to regional
specificities while developing a better understanding of non- energy
sectors impacted by transition. This
presents an opportunity to recruit
new members. I encourage all MC
Chairs and Secretaries to reach out
to other sectors such as technology
providers, consumers, investors, industry and others. Developing strategic alliances with other international organizations and global networks
is necessary to achieve our mission.
These are our main objectives
and I am aware they represent a
challenge that requires huge effort
from us all.

6. Our success, as always,
will depend largely on your support and contributions.
Let me assure you that the Council will remain impartial and inclusive
now and in the future. The Secretariat draws on the values and strengths

of its members for direction and support without which it cannot function
effectively. We are first and foremost
a community network that “belongs”
to all its Members.
The London Office diligently manages our financial resources to enable delivery of our objectives without sacrificing quality, but our budget
is significantly lower than any other
comparable non-profit organization.
We will strive for better recovery
of annual fees from our Members and
invite new members to join, but these
measures alone will not be enough.
We need additional and alternative
funding above the present fees, Partners’ contributions and Congress revenues. Consideration will be given to
potential new revenue sources and
support through new partners, new
types of membership or other means
compatible with our mission and values. Members will be consulted if
changes to our fund-raising or to our
rules are needed.
As I close my first semester as
chairman, I would like to assure you

that our organization is well placed
to fulfill its mission despite the challenges posed by the pandemic. The
World Energy Council is anchored
in strong principles and is a valuable instrument to assist its members in meeting the unprecedented
challenges of these turbulent times.
Dr. Wilkinson is communicating
with the board in full transparency
while maintaining constant contact
with our community at large. May
I assure you that you can count on
me along with other Officers and
the London Secretariat to uphold
the principles that you hold dear. I
am certain that I can count on your
commitment and support.
Wishing the best for our association as well as for all and each of
you, I remain, Yours Sincerely
Jean-Marie DAUGER Chairman
World Energy Council

CEO VIEW: PREPARING FOR WHAT COMES NEXT,
STARTS NOW
As citizens, communities, companies and countries, we are all
still learning how to cope with the
impacts of this global pandemic.
But now is also the time to start to
prepare for what comes next – will
there be a steady return to ‘normal’
or a ‘new normal’ in a very different post-COVID-19 world.
To help our members survive and thrive these turbulent times we are gathering
and sharing new insights on
business impact and continuity planning from every region and sector by surveying
our member organisations in
nearly 100 countries. We are
also building a set of medium-term, post-crisis scenarios to focus on the future –in
term of the longer-term implications for energy sectors and
the outlook for global energy transition. Clearly an important starting
point is to identify what we know
and don’t know about the virus and

engage different perspectives on
the fast changing situation.

Three Critical
Uncertainties

From the global future outlook
survey of our members and review

of their commentaries, three critical
uncertainties emerge as the major
factors in shaping the pace and direction of energy transition in the
post-COVID-19 crisis era:
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Virus Mutation
and Epidemiology

Seasonality and mutation of the
virus, including medical response
and vaccine development, is understandably a critical uncertainty. Even
though the majority of our survey
respondents expect that a
vaccine will be developed
in the next 18 months, they
also highlight the diversity
in containment strategies
and challenges in conclusive
medical testing. The outlook is uncertain – will
there be a short, seasonal and well-managed
crisis or will the virus
mutate and difficult and
drawn out ‘dance’ over
several years.

Economic and Trade
Impacts

Even before the crisis, some
energy companies were preparing
economic recession scenarios. The
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crisis has severely disrupted global value chains and many economic activities have come to a halt.
This wider disruption contributes
a ‘perfect storm’ of conditions for
longer-term energy crisis – low oil
price, capex cuts, defaults on payments by companies and countries
coupled with the prospect of a rise
in the cost of debt servicing that
paint a grim picture. Global survey
responses highlight a common expectation for a global recession that
will last longer than a year, and with
the possibility of fundamental financial system adjustments and significant disruption of global value chains
and trade patterns. Will recovery
be swift or slow, even or uneven
and with renewal of the existing
global order or the emergence of
new and different alternatives to
the multilateral system?

Societal Shifts

Responses to the crisis have included extended periods of self-isolation and social distancing which
carry immediate and longer-term
implications for emotional resilience,
social norms, individual behavioural
change, trust and social cohesion.
Survey responses highlight the resilience of public services to global
system shocks and changes of public
trust as key uncertainties. And more
than 30% of respondents indicate
a ‘new normal’ will emerge and require changes to the social contract
and reorganisation of society. How
might societal responses to the
COVID-19 crisis usher in a new
era of radical, rather than incremental policies? Will there be
demand for investment in whole
system resilience – not only the
flow of electrons and molecules

and individual firms – but the
resilience of people and control
rooms, whole communities and
sectors and global value chains?

Moving Forward

Preparing energy workers, energy firms and energy communities
for a new and different operating
context cannot rely on waiting to
predict what will happen or deciding
what we would prefer to see happen.
We can better prepare for and help
shape the emerging and uncertain
future by equipping our global community with a set of plausible and
alternative scenarios of what might
happen and use them to explore and
navigate : How can we emerge
from the COVID-19 shock as a
more resilient society and continue to accelerate a successful
global energy transition? 

WORLD ENERGY ISSUES MONITOR 2020:
DECODING NEW SIGNALS OF CHANGE
The World Energy Issues Monitor 2020 was launched on 26 February and featured during the official
meeting between the World Energy
Council Secretary General and CEO
Dr Angela Wilkinson and Professor Dr
Klaus-Dieter Borchardt, Deputy Director-General, Directorate-General Energy (ENER), at the European Commission’s Headquarters in Brussels.
The 2020 edition of the World Energy Issues Monitor provides unique
insights into what energy leaders
identify as their critical uncertainties
and action priorities this year.
Based on the 11th annual survey and analysis of over 3,000 survey responses from energy leaders
in 104 countries, the World Energy
Council has identified major trends
and agenda items which are relevant to new energy and energy-related developments in regionally diverse systems. Key highlights from
this year’s survey include:
 Macroeconomic and geopolitical issues are the key critical uncertainties
 Technology innovation is driving most of the action priorities
 Self-reliance is outpacing regional integration as key enabler of
energy security
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New this year, the Issues Monitor also provides readers with a
snapshot of the customer’s perspective toward the energy transition.
Dr Angela Wilkinson, Secretary
General & CEO, World Energy
Council, commented: “The need
to engage communities and societies in energy systems development
and transition is becoming more
pressing. We are reaching out beyond the energy sector to engage
new and non-traditional energy
transition leaders.”
The World Energy Issues
Monitor 2020 identifies the shifting patterns of connected issues
that impact energy systems development and transition on a multi-local, regional and global basis. Some
of the key trends and topics that
have emerged from tracking these
issues over time as well as the survey of individual consumers are:
 The 2020s may be the decade
of the customer
 Carbon Capture & Storage
(CCS) is gaining in importance within the oil & gas sector
 While opinions differ globally,
nuclear power remains important in
Europe

Dr Angela Wilkinson, Secretary General & CEO, World Energy Council, commented: “Our
annual World Energy Issues Monitor is a unique tool for enabling
shared understanding of the implementation challenges involved in
accelerating the pace of new energy systems development and transitions.”

About the World Energy
Issues Monitor
The World Energy Issues Monitor is the World Energy Council’s annual survey of key challenges and
opportunities faced by energy leaders around the world in managing
and shaping energy transitions. The
monitor helps to define the world
energy agenda and its evolution
over time. It provides a high-level
perception of what constitute issues
of critical uncertainty, in contrast
to those that require immediate
action or act as developing signals
for the future. It is an essential tool
for understanding the complex and
uncertain environment in which energy leaders must operate, and a
tool which challenges one’s own assumptions on the key drivers within
the energy landscape. 
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EUROPEAN PATHWAYS IN ENERGY TRANSITION
The World Energy Council’s Secretary General & CEO, Dr. Angela
Wilkinson, and Regional Vice Chair
Europe, Mr Alexandre Perra, met on
today in Brussels with the Directorate General Energy (DG ENER) at
the European Commission. The productive
discussions,
attended by Dr Klaus-Dieter
Borchardt, Deputy Director General Energy, and his colleagues,
also served as the
launch of the World
Energy Council’s 2020
Issues Monitor.
The meetings featured
opportunities
for cooperation between the World Energy Council, whose
European chapter extends from Portugal
to Russia and includes
25 out of the 27 European Union Member
States, and the DG
ENER, European Commission, in support of
its ambitious plans for
climate neutrality and
the Green Deal.
The Council’s work
on global and regional
scenarios aligns with
the work of DG ENER
as it begins a new cycle in implementing
the Green Deal across
Europe and on an in-

ternational basis and was a prominent topic for discussion throughout
the meetings. Another point of interest was the Council’s flexible Energy Transition Toolkit, designed to
address the social impacts agenda
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and engage broader communities in
energy transition.
Dr. Borchardt welcomed the
Council’s Vision 2025, focused on
humanizing energy transition, and
its alignment with the central points
of the Green Deal, ensuring
societal acceptability and addressing the social impacts of
energy transition. Discussion
included the multi-local social impacts agenda emerging in response to the accelerating pace of technological
innovation and climate mitigation policies across the
European region. There was
mutual recognition by both
parties of social acceptability-related challenges and
opportunities, and the need
to more effectively enable
and engage active customers in energy transition.
The meetings also uncovered mutual ambition
to secure demand for clean
hydrogen-based
fuels,
and the challenge facing
the development of ecosystems and global value
chains from the user-centric system perspective.
Meetings were followed
by a presentation of the
World Energy Council’s European Scenarios and discussion between the Council’s
European
Member
committees and DG ENER
representatives. 
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PLAN de acțiune pe Termen Scurt și Mediu
și PROGRAM de măsuri pe Termen Lung
în legătură cu impactul crizei generate
de coronavirus SARS-CoV-2 asupra economiei
românești, cu referire specială la sectorul energie
În cadrul activităților CNR – CME
legătură cu membrii asociației reprezintă o prioritate. Colectarea și
corelarea opiniilor și punctelor de
vedere ale membrilor în vederea
constituirii unei voci unice adresate autorităților privind problemele
majore și cu impact economic mare
este permanentă sau ori de câte ori
apar evenimente cu impact major
asupra societății.
În contextul crizei generate de
coronavirusul SARS-CoV-2, a măsurilor adoptate de autorități și a solicitării comunității de energeticieni
din țară, Comitetul Național Român
al Consiliului Mondial al Energiei
(CNR – CME) a elaborat Planul de
acțiune pe termen Scurt și Mediu și
PROGRAMUL de măsuri pe Termen
Lung în legătură cu impactul crizei
asupra economiei românești, cu referire specială la sectorul energie
din România.
Documentul
prezentat
are
la bază propuneri ale membrilor
CNR – CME și concluzii ale studiilor World Energy Council (WEC),
efectuate la nivelul a 109 state ale
lumii, plecând de la necesitatea
menținerii funcționarii SEN în condiții de siguranță și securitate precum și pentru depășirea efectelor
crizei COVID 19, estimată a se resimți asupra sectorului energie în
următoarele 6 – 12 luni.
În cadrul activităților CNR – CME
legătura cu membrii asociației reprezintă o prioritate. Colectarea și
corelarea opiniilor și punctelor de
vedere ale membrilor în vederea
constituirii unei voci unice adresate autorităților privind problemele
majore și cu impact economic mare
este permanentă sau ori de câte ori
apar evenimente cu impact major
asupra societății.
Au fost luate în considerare rezultatele studiului Consiliului Mondial al Energiei la care și România
a participat, luând în considerare
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răspunsurile din 53 de state, dintre
cele 109 membre, legat de impactul pe termen lung și perspectivele
post pandemie (Anexă). Consultarea acestui studiu a permis identificarea direcțiilor de acțiune viitoare,
bazată pe evaluările experților în
domeniu, din întreaga lume, extrăgând concluziile referitoare la zona
Europa.

Plan de acțiune
pe Termen Scurt
și Mediu (TSM)
În cadrul acestui Plan de acțiune
pe Termen Scurt și Mediu, au fost
colectate propunerile membrilor
CNR – CME și transpuse în acțiuni
concrete, care vor fi transmise autorităților și factorilor responsabili,
astfel încât să fie redus impactul
situației actuale generate de criza
coronavirusul SARS-CoV-2. Acțiunile și planul vor fi corelate cu activitățile desfășurate în alte organizații
care desfășoară acțiuni similare. Au
fost avute în vedere Propuneri legislative noi sau modificări ale legislației existente (primare și secundare),
care să diminueze impactul stării de
urgență și a pandemiei provocate
de coronavirus SARS-CoV-2 asupra
economiei românești și a sectorului
energie în special.
1.A. Politici de Compensare
a pierderilor cauzate
de criză
1. Asigurare de fonduri pentru
investiții comune, pentru materiale și echipamente sanitare în
situații de pandemie – finanțare
parțială de la stat;
2. Asigurare de fonduri pentru acoperire cheltuieli cu forța
de muncă afectată (protejarea
personalului calificat care operează
infrastructuri critice) – (modificare
legislativă);
3. Alinierea măsurilor impuse de autoritățile locale/județe-

ne cu măsurile și intențiile autorităților centrale exprimate prin
Ordonanțele Militare (echipele
de intervenție ale companiilor
de distribuție, drepturi de acces
ș.a.) pentru toate utilitățile;
4. Aplicarea prevederilor actelor
normative în vigoare, privind amânarea plății facturilor la utilități,
doar IMM-urilor care se află în
dificultate din cauza măsurilor
adoptate;
5. Asigurarea unui cadru de
recuperare a pierderilor istorice
înregistrate de FUI prin aplicarea prețurilor și tarifelor reglementate;
1.B. Modificări legislative
primare și secundare
1. Aplicarea Regulamentului
(EU) 2019/943 și transpunerea Directivei (EU) 2019/944, prin modificările legislației primare și secundare (Regulamentul 943 este în vigoare, iar Directiva 944 are termen de
implementare: 31 dec 2020);
2. Clarificarea definiției consumatorului vulnerabil și dezvoltarea mecanismului de funcționare a
schemei de ajutoare pentru acesta ;
3. Demararea planului de decarbonare pentru Producătorii de energie
electrică pe bază de combustibili fosili;
4. Aprobarea și urgentarea demarării planului PNIESC, cu toate
observațiile rezultate din dezbaterea publică și recomandările Comisiei Europene;
5. Adoptarea unei proceduri
(prin Ordin de Ministru) pentru prelungirea atestatelor expirate sau
în curs de expirare ale Managerilor Energetici și SPSE, respectiv
autorizațiile expirate sau în curs de
expirare ale Auditorilor Energetici și
pentru asigurarea continuității emiterii de noi autorizații/atestări;
6. Modificarea ordinului ANRE
61/2020 privind funcționarea separată a instalațiilor de stocare a
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energiei cu unitățile dispecerizabile.
Acest lucru ar stimula investițiile în
instalații de stocare;
1.C. Prevederi legislative noi
primare și secundare
1. Stabilirea prin OUG a obligației operatorului de sistem de a cumpăra rezerve de capacitate de la
producători de energie pe bază
de cărbune pe o perioadă de 6 luni
sau până la sfârșitul anului pentru
siguranța SEN (există avertizări de
secetă, energia din import este volatilă, iar energiile regenerabile nu
vor fi disponibile în orice moment);
2. Stabilirea prin OUG a obligației de cumpărare a energiei electrice a unui minim de producție de
energie electrică de la producătorii
de energie electrică pe bază de cărbune (Ex.: 500 MW) pentru siguranța SEN (există avertizări de secetă,
energia din import este volatilă, iar
energiile regenerabile nu vor fi disponibile);
3. Introducerea taxei de carbon
pentru energia importată din țările
non-UE – măsura este prevazută în
Pactul Green Deal cu termen din
partea Comisiei Europene de a prezenta o propunere în 2021 (TM).

Program de măsuri
pe termen lung (TL)
2.A. Modificări legislative,
care să permită impulsionarea
investițiilor în sectorul energie și realizarea proiectelor strategice.
1. Accelerarea/sprijinirea realizării programelor de investiții și
modernizări la toți operatorii de producere, transport și distribuție, cu
capital de stat sau privat prin modificarea Legii achizițiilor publice în scopul deschiderii pieței interne pentru
firme de inginerie, fabricație, construcții, montaj din Romania;
2. Modificarea/rescrierea Legii
Energiei 123/2012 în vederea adaptării la noile condiții de piață, transpunerii legislației europene actuale;
3. Clarificarea posibilității utilizării și introducerea contractelor bilaterale de tip PPA și a mecanismului
de contracte pentru diferență (CfD);
4. Folosirea ferestrei de oportunitate pentru producătorii pe cărbune determinate de reducerea prețului certificatelor de emisii și o
flexibilitate mai mare a Comisiei
Europene în privința acceptării
unor investiții de „înverzire a
producției“;
5. Clarificarea politicii de redevențe și taxe și revizuirea legislației primare privind gazele
naturale, aplicabile deopotrivă ons-

hore și offshore;
6. Clarificarea situației pieței
de certificate verzi și stabilirea
noilor schemelor de sprijin pentru producerea de energie electrică
din surse regenerabile, respectiv
pentru producerea energiei electrice
prin cogenerare;
2.B. Prevederi legislative noi
care să permită impulsionarea
investițiilor în sectorul energie și realizarea proiectelor strategice.
1. Creșterea investițiilor în rețelele de transport și distribuție prin
menținerea de către ANRE a
unui randament (RAB), care să
stimuleze Operatorii de rețea
pentru realizarea investițiilor
necesare, orientarea către smart
grid și îmbunătățirea calității serviciilor oferite consumatorilor, precum
și prin măsuri fiscale și legislative
care să susțină un cost redus al capitalului investit, având în vedere
avantajele reciproce operatori/consumatori;
2. Elaborarea cadrului legislativ
care să permită dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei;
3. Crearea cadrului de reglementare secundară privind extinderea rolului operatorilor de rețea,
ca operator de sistem pentru situația conectării surselor regenerabile
la rețeaua de distribuție, precum și
clarificarea autorizării transportului
alternativ;
2.C. Scheme și soluții
de finanțare a activității,
a programelor de investiții
și a proiectelor strategice
ale SEN
Au fost avute în vedere următoarele:
4. Utilizarea sumelor alocate
României în urma emisiei de eurobonduri lansat de BCE,
5. Utilizarea sumelor alocate de
către Comisia UE în cadrul pachetului de 100 mld euro asigurat
prin programul SURE,
6. Valorificarea sumelor redistribuite din Fondul European de Coeziune, Fondul European pentru
Dezvoltare Regională, precum și
Fondul Social European,
7. Utilizarea unor noi scheme
de finanțare din fondurile alocate României în cadrul PNIESC,
8. Reprioritizarea sumelor
din fondurile și alocările bugetare actuale,
9. Noi scheme de subvenționare, compensare și de atragere de investiții și investitori prin
modificări legislative primare și secundare cu prioritate pentru dome-
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niile strategice și cu influență asupra BS etc.
10. Finanțarea Planului Național
de Cercetare-Dezvoltare și Inovare
2015 – 2020 (PNCDI III), pentru a
evita pierderea finanțării europene;
11. Reevaluarea potențialului
firmelor românești de consultanță,
inginerie, fabricație, construcții și
montaj. Reconsiderarea condițiilor
de implicare a firmelor românești în
construcția, exploatarea și întreținerea SEN. Reconsiderarea pe bază
de criterii de Securitate energetică
și a unor analize de risc a potențialului ingineresc românesc;
2.D. Proiectele de investiții
și proiectele strategice
pentru sectorul energie
din România
1. Susținerea proiectului de retehnologizare a U1 Cernavodă, în
vederea extinderii duratei de viață
cu 30 ani;
2. Lansarea proiectului de investiții Unitățile 3+4 Cernavodă;
3. Investiții sporite în digitalizarea sectorului, deoarece criza a
demonstrat că este nevoie de investiții suplimentare în acest domeniu
(smart metering, billing, sisteme
SCADA, stații complet automatizate
etc.). Pe lângă avantajele de eficiență introduse astfel, digitalizarea
permite nu numai lucrul la distanță,
dar și protecția personalului;
4. Implementarea, prin asigurarea cadrului legal și de investiții,
a unui program național de dezvoltare și extindere a rețelelor
de gaze naturale, finanțat de bugetul de stat și/sau finanțări europene (ex. obligațiuni și împrumuturi
cu dobandă scăzută) derulat prin
operatorii de transport și distribuție
și prin Unitățile Teritorial Administrative (UAT). De asemenea, program de investiții de modernizare a rețelelor de electricitate și
energie termică;
5. Finanțarea etapei II a proiectului „Activități de pregătire a realizării infrastructurii de cercetare ALFRED în România (PRO ALFRED)“, în
cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare 2015-2020
(PNCDI III);
6. Finanțarea Proiectului ALFRED – Etapa I, „Infrastructura de
cercetare support ATHENA (instalație de tip piscină pentru experimente și teste termohidraulice) și
Chem,Lab (laborator pentru chimia
plumbului)“;
7. Începerea exploatării gazelor
din Marea Neagră și Organizarea
Rundei XI de concesionare a noi perimetre petroliere.
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În final, grupul de lucru va
transmite autorităților Planul de
acțiune pe TSM și Programul de
măsuri pe TL, în vederea luării în
considerare și a promovării de acțiuni și reglementări legislative.
Referințe utilizate:
[1] WEC, COVID-19: Business
Impact, 20 apr 2020
[2] WEC, COVID-19: Future
Outlook, 20 apr 2020
[3] WEC, COVID-19: Post-crisis
Futures, 07 apr 2020
[4] Opiniile operatorilor și organizațiilor membre ale CNR – CME
din sectorul energie.
ANEXĂ

Impactul asupra afacerii
Perspectivele viitoare
– POST PANDEMIE –
Studii World Energy Council
(WEC) bazate pe răspunsurile la
două chestionare lansate în luna
martie 2020
Scopul acestei acțiuni
Pe măsură ce pandemia COVID-19 se desfășoară, rolul Consiliul Mondial al Energiei, respectat și
responsabil în comunitatea energetică globală, nu a fost niciodată mai
important.
Pentru a ajuta membrii și comunitățile lor mai largi lucreze împreună, am dezvoltat un set de scenarii,
care explorează răspunsurile la COVID-19, situația și implicațiile pentru
partea socială și mai larg, evoluțiile
economice în următoarele 6 – 24 luni.
Scopul urmărit WEC este de
a se pune la dispoziția comunității
energetice răspunsul unor persoane
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importante din sectorul energie la
întrebarea:
„Cum poate societatea să iesă
din șocul COVID-19 ca societate mai
rezistentă și să continue să accelereze tranziția energetică globală de
succes?“
Aceste documente oferă o imagine de ansamblu asupra situației
curente și un set de scenarii posibile de post-criză, alternative, privind
perspectivele viitoare și implicațiile
structurale pentru tranziția sistemelor energetice.
Pentru a ajuta comunitățile largi
să meargă împreună, World Energy
Council (WEC) a dezvoltat un set de
scenarii, care explorează răspunsurile la COVID-19, la situația și impli-

cațiile pentru partea socială și, mai
larg, la evoluțiile economice în următoarele 6-24 luni.
Câteva concluzii rezultate din
studiile WEC sunt prezentate în continuare:
• Cele mai mari incertitudini,
considerate critice, sunt: capacitățile economiei globale ale epidemiologiei și ale sistemului de sănătate,
asociate cu rezultatele crizei post
COVID-19.
• Printre efectele negative preconizate pe termen lung în următoarele 12 luni se numără: contracția sectoarelor, eșecurile întreprinderilor și scăderea veniturilor
guvernamentale. Printre efectele
pozitive sunt anticipate: avansarea
digitalizării și dezvoltarea unei mai
bune reziliențe, dezvoltarea de abilități și de capacități noi.
• Așteptarea comună este o recesiune globală care poate să dureze mai mult de un an. În unele țări,
aceasta va amplifica contracția eco-

nomică existentă.
• Se așteaptă impacturi economice de lungă durată, care includ
șomajul în masă, falimentele corporative, cu consolidarea sectorului
și cu contracția permanentă a unor
sectoare, o scădere a încrederii consumatorilor și o creștere a costului
datoriei.
• Afacerile digitale, produsele
farmaceutice, telecomunicațiile și
domeniul IT sunt percepute ca fiind principalele sectoare cu impact
pozitiv pe termen lung. Între timp,
companiile aeriene și turismul sunt
cel mai negativ afectate din cauza
restricțiilor asupra călătoriilor.
• Majoritatea respondenților se
așteaptă ca accelerarea tranziției în
energie să joace
un rol important
în stimularea acțiunilor la scară
comunitară, redirecționând atenția către nevoia
dinamică a capacităților de reziliență, determinând o regândire
a economiei și
creșterea atenției la agenda socială.
• Economia
globală, incertitudinea cu privire
la epidemiologie
(tipuri de viruși,
mutații etc.) și
capacitatea sistemului de sănătate sunt văzute ca
fiind factorii critici, care vor contura
viitorul post COVID-19.
• Cel mai mare impact asupra
sistemelor energetice va fi în următoarele 1-3 luni și se vorbește despre „un nou normal“ pentru perioada post pandemie.
• Impactul asupra economiei va
crește după primele 3 luni, iar o reducere a acestuia se va materializa
după un an. Impactul asupra societății va fi foarte mare în primele trei
luni, urmat de o scădere în următoarele 9 luni și de abia apoi, după
un an, o reducere la 7%.
• Pentru sistemele energetice,
experții consideră că impactul va
descrește progresiv, de la un maxim în primele trei luni, până la
18 luni.
• Ceea ce se regăsește ca impact între 12 – 18 luni reprezintă
trendul către acel „nou normal“,
despre care se vorbește. Va exista
o reorganizare fundamentală și o
posibilă reînnoire a societății.
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• În plan geopolitic, încrederea
între țări va scădea, în timp ce cooperarea internațională în condiții de
criză va crește.
Pe baza sondajelor efectuate
asupra membrilor WEC la nivelul
Europei și la nivel global (internațional), modificările anticipate într-un
context mai larg includ:
• Începerea unui război al prețurilor scăzute ale petrolului cu implicații în primul rând asupra sectorului energetic, cu modificări importante asupra mixtului energetic al
țărilor;
• Creșterea amenințărilor de
securitate cibernetică (și reducerea consumului energetic), datorită
trecerii în masă la munca de acasă,
unde e necesară o creștere a calității serviciilor energetice și a securității în alimentare;
• Schimbarea perspectivei pentru economia de partajare și trecerea spre reducerea sau chiar abandonul consumismului;
• Scăderea imediată a nivelului
de poluare a aerului urban;
• Regândirea accentului pe politicile”verzi” și reconsiderarea politicilor de adaptare;
• Crearea unor noi abordări inovative de colaborare pentru combaterea schimbărilor climatice și alte
probleme globale.
Noile capabilități și cunostințe
care vor apărea, alături de evoluția
digitalizării domeniilor, de securitatea cibernetică și trecerea la lucrul
de acasă, trebuie
să reprezinte priorități și obiective
ale programelor
de studiu universitare, care să
vină în sprijinul
cerințelor mediului economic.
Cât timp va
dura ca sistemele energetice să
revină la normal
după vârf?
Cei mai multi experți (45%)
consideră că sis-

temele energetice își vor reveni la
normal într-o perioadă de până la 6
luni.
La nivelul societăților este așteptată, ca efect post pandemic, o
gândire dominantă națională.

efectele pozitive sunt anticipate:
avansarea digitalizării și dezvoltarea unei mai bune reziliențe, dezvoltarea de abilități și capacități
noi.

Perspectivele viitoare
în următoarele 18 luni
1. „Oamenii trebuie să recunoască: această cooperare globală
va fi esențială. Securitatea și reziliența vor continua să devină prioritare“.
2. „Incertitudinea determină noi
priorități și recesiune economică“.
3. „Va exista un «nou normal»,
iar sectorul energetic va trebui să fie
în centru, pentru a sprijini alte sectoare care au fost afectate drastic“.
4. „Vom avea un scenariu foarte diferit, similar cu o situație
post-traumatică, cum ar fi un război. Va fi frică, rezistență, dar și
multe oportunități de a găsi soluții
și noi orizonturi“.
5. „Va exista un impact pe termen lung asupra societății globale.
Local, securitatea și reziliența regională vor deveni prioritare“.
6. „Va urma mai puțină concentrare pe schimbările climatice, din
păcate“.
7. Printre efectele negative
preconizate pe termen lung în
următoarele 12 luni, se numără:
contracția sectoarelor, eșecurile
întreprinderilor și scăderea veniturilor guvernamentale. Printre

Procesul de construire a scenariilor bazate pe comunitate adună perspective asupra energiei sub
diverse forme, la nivelul global al
comunității și angajează perspective de conducere în dezvoltări emergente. A fost urmat un proces în trei
etape pentru dezvoltarea scenariilor
bazate pe plauzibilitate:
I. Evaluarea situației din jurul COVID-19 – revizuirea volumului tot mai mare de analiză publicată
și colectarea feedback-ului la nivelul
întregii comunități (sondaje, angajamente regionale, webinar);
II. Identificarea și structurarea incertitudinilor critice, dezvoltarea scenariilor narative și
explorarea implicațiilor (în conversație cu comunitatea și parteneri);
III. Implicarea membrilor
WEC în aprofundare, clarificare
și o mai bună înțelegere a scenariilor prin seminarii web.
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Scenariile plauzibile
Există trei seturi critice de incertitudini la Nivel Primar:
• Epidemiologie și răspuns
medical – include competență instituțională și calitate a guvernanței
- cu perspective pentru
virusul COVID ușor /
dur, momentul sincronizării dezvoltarea unui
vaccin eficient, etc.
• Reziliența societății – include coordonarea internațională
și cooperare globală cu perspective pentru
oboseala socială, re-localizarea
securității,
naționalismului și/sau
a noului și forme mai
incluzive de comunitate
globală și o modalitate
de trecere de la atenuarea climatului la adaptare.
• Economia globală/piețele – include comerțul și lanțurile valorice, cu perspective de re-
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cesiune economică și de contracție
a sectoarelor specifice.
La nivel secundar (cu conexiuni la nivelul primar al incertitudinilor) avem:

• Competența & calitatea guvernanței instituționale
• Cooperarea globală & coordonarea internațională
• Lanțul valoric global, comerțul
și modele de investiții.
Semnalele diferitelor scenarii
sunt deja detectabile, dar acestea
sunt prea devreme pentru a spune
ce se va întâmpla. Un set gestionabil de patru scenarii alternative
pe termen mediu (18 luni – 5
ani) au fost identificate ca fiind cele
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mai multe relevante și provocatoare
de către WEC:
• Scenariul 1: „PAUSE“ -Pauza
și apoi continuare – cu principalele
caracteristici: o revenire bine con-

dusă, cu reducerea tensiunilor și întoarcerea la creștere economică;
• Scenariul 2: „REWIND“ -STOP
și de la capăt – cu principalele caracteristici: contractarea/GVC, decuplarea comercială, întoarcerea la
securitatea națională;
• Scenariul 3: „FAST_FORWARD“
–Repede înainte – Recuperarea globală condusă de China, buffere de
reînnoire globală și reziliență;
• Scenariul 4: „RE-RECORD“ –
Re-înregistrare – baleere de jos în

sus, cu autoorganizare și dezvoltare
regenerativă.
Acestea sunt abordate în contextul celor trei scenarii definite în
studiile WEC anterioare:
• Modern Jazz. Acest scenariu
se concentrează pe ideea „Energie pentru toți“, iar viitorul se va
schimba din punct de vedere digital,
inovator și orientat către piață în direcția realizării accesului individual
și a accesibilității energiei prin creștere economică.
• Unfinished Simphony. În
acest scenariu, „Nevoile sociale
primează“, iar lumea în viitor este
vazută cu o creștere economică mai
„inteligentă“ și durabilă, asigurată
de o politică puternică, de o planificare pe termen lung și o acțiune
climatică unită.
• Hard Rock. Viziunea asupra
acestui scenariu este a unei „Reglementări puternice“, care combină
consecințele unei creșteri economice
mai slabe, cu politici inovatoare și o
cooperare scăzută la nivel global.
Implicațiile pentru sistemele
de energie
Pe baza sondajelor recente ale
membrilor noștri, următoarele impacturi imediate sunt evidențiate
frecvent:
• Modificări ale modelelor cererii
de energie electrică;
• Scăderea consumului de cărbune și petrol;
• Dezvoltarea cu prioritate a digitalizării în procesele energetice
• Impactul întreruperii lanțului
de aprovizionare și întârzierea proiectelor de construcții de centrale
din surse de energie regenerabilă;
• Concentrarea mai mare in
proiecte de dezvoltare a stocării de
energiei. 
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PESTE 150 DE PARTICIPANȚI LA PRIMUL WEBINAR
„WOMEN IN ENERGY - INSPIRE
YOUR FUTURE!“
Comunicat de presă al FEL România
Future Energy Leaders România a organizat luni, 27 aprilie
a.c., primul webinar dedicat studentelor și tinerelor profesioniste din
domeniul energetic pe tema oportunităților de carieră și a provocărilor
cauzate de inegalitatea de gen.
Evenimentul a reunit peste 150
de participanți din București, Cluj,
Râmnicu Vâlcea, Brașov și Constanța, provenind din companii, facultăți, asociații, autorități și institute
de cercetare.
Invitații au abordat subiecte precum dezvoltarea personală și profesională prin educație, voluntariat și carieră, dar și
stadiul egalității de gen la nivelul sectorului energetic.
Elena Popescu, director
general în cadrul Ministerului
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, evidențiază
faptul că „noul model energetic se bazează pe inovare, iar
generația tânără va construi
acest model. Contextul este
deosebit de complex, sectorul energetic se află într-o dinamică continuă, iar noi, cei
din administrație, trebuie să
facem față acestor provocări.
Pentru ca acest lucru să fie
posibil, consider că și în administrație este nevoie de personal cu
experiență și background tehnic, iar
criteriul principal de selecție trebuie
să rămână expertiza profesională.“
„Industria energetică oferă permanent provocări și oportunități, iar
femeile sunt inteligente, puternice,
bune comunicatoare, diplomate,
au abilități de lider și puterea de a
conduce“, este de părere Ella Ratcu,
consilier al CNR – CME și fondatoarea programului Future Energy Leaders România.
Mesajul din partea doamnei
Carmen Neagu, Consilier în cadrul
EnergoBit, pune accentul pe profesionalism ca element esențial în
carieră: „Să faceți bine și cu pasiune ceea ce faceți, să nu precupețiți nimic pentru a deveni excelenți
profesioniști, să duceți la bun sfârșit
și să nu vă fie niciodată teamă să
treceți totul prin propriul filtru de
gândire!“.

Cristina Trefaș, fondator și director gGeneral al publicației InvesTenergy, identifică rolul învățării active în dezvoltarea profesională: „Să
nu vă fie rușine să puneți întrebări!
Îndrăzniți, perseverați și aveți curaj
– participați activ în organizații de
profil și la conferințe pentru a acumula cât mai multe cunoștințe!“.
„Suntem încă tributari unor
mentalități învechite în ceea ce privește prezența femeilor în anumite
sectoare“, afirmă Corneliu Bodea,

Enel România, în încheierea evenimentului, subliniind, de asemenea,
rolul informării și creativității.
La finalul evenimentului a fost
lansat grupul online dedicat Comunității Femei în Energie (www.facebook.com/groups/FemeiInEnergie) ce
își propune să încurajeze implicarea
femeilor și să susțină dezvoltarea lor
personală și profesională prin activități și evenimente specifice.
Webinarul a fost moderat de Mădălina Ghilvacs (Groupe Renault) și

CEO Adrem și președintele Centrului Român al Energiei. „În momentul
de față, în meseria de energetician
doamnele nu sunt atât de bine reprezentate pe cum ar trebui și consider
că rolul femeii încă nu a fost pus acolo unde trebuie. Cred în egalitatea de
gen și femeile au tot meritul de a fi
alături de bărbați în orice meserie.“
Din partea tinerei generații, Dalia Stoian, coordonator al Departamentului de Instalații Electrice și
Automatizări al EFdeN, transmite
către studenți faptul că „acesta este
momentul oportun să faceți încercări, să descoperiți ce vă place și
să vă alegeți domeniul în care să vă
construiți cariera“.
„Sectorul energetic este un
sector integrator care stă la baza
dezvoltării altor sectoare. Evenimentele și activitățile extracurriculare pot diferenția și aduce un plus
valoare“, a adăugat Ioana Covali,

Gabriela Sava (Facultatea de Energetică a UPB), membre Future Energy Leaders România și a fost organizat în cadrul proiectului Women in
Energy.
Women in Energy este un proiect al Future Energy Leaders România (FEL România), programul de
tineret al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR – CME), parte din rețeaua globală a Future Energy Leaders
dezvoltată de World Energy Council.
FEL România este o rețea de tineri profesioniști ce dezbat idei și
dezvoltă proiecte. Printre obiectivele programului se numără profesionalizarea tinerilor din energie și
dezvoltarea competențelor necesare celei de-a 4-a revoluții industriale, creșterea gradului de angajabilitate și prezența mai mare a tinerilor
în poziții de decizie. Mai multe detalii pe www.felromania.org.
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DIALOG DE SUFLET CU DOMNUL SARCHIS ȘTEFAN
ARACHELIAN, SPECIALIST ÎN FURNIZAREA
ENERGIEI ELECTRICE (fragmente)
Elena Ratcu, consilier al CNR – CME
Specialist de clasă, denumit de colaboratori drept
„părintele furnizării energiei electrice din România”,
domnul
Sarchis
Ștefan
Arachelian este un om
care, atunci când intră într-o încăpere te copleșește
cu vocea sa baritonală, cu
energia și cu bonomia sa.
Vorbește cu pasiune despre meserie, despre fiecare regulament, schemă și
instalație electrică la care
a lucrat, despre colegi și
prieteni, despre valorile
energeticii noastre. Om cu suflet mare și drag de viață, mi-a povestit
cu mult umor întâmplări mai vechi sau mai noi, din perioada în care s-a
format, a performat și care, deși dificile, nu l-au înfrânt niciodată. A
acceptat viața cu bunele și cu relele ei, a muncit de la 13 ani, mergând
în paralel și la școală și, cel mai mult, își doreșteacum să aibă cu cine
împărtăși frumusețea zilelor trecute și viitoare.

Elena Ratcu: Ați urmat Facultatea de Instalații – București,
dar ați făcut și cursuri la Politehnica din București – Facultatea Automatică. Cum a fost, de
fapt?
Sarchis Arachelian: În școală
nu mi-a plăcut trigonometria, dar
eram foarte bun la geometria analitică, algebră și analiză matematică. Ca urmare, am decis să merg
la Facultatea de Instalații pentru
că speram să am o meserie practică, cu multe șanse de succes în
diferite direcții. Această facultate mi-a oferit o paletă întreagă de
cunoștințe: instalații de încălzire,
ventilație, sanitare, frig, automatizări, alimentări cu apă, electrice. La
Facultatea de Automatică am făcut
cursurile de specialitate de un an,
la finalul cărora am dat examenul
și am primit diploma de absolvire
care îmi dădea posibilitatea să predau, la orice nivel. Mi-ar fi plăcut să
predau, dar n-am făcut-o niciodată
pentru că profesorii nu erau apreciați la valoarea muncii lor. După absolvirea facultății am luat repartiție
în București, în cadrul Ministerului
Industriei Alimentare (MIA), devenit ulterior Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentației (MAIA), pen-
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tru că ei aveau nevoie de un inginer
instalator care să facă proiectare și
exploatare de instalații. Am terminat facultatea printre primii și am
putut să-mi aleg locul de muncă.
Am optat pentru fabrica de bere
Rahova din cadrul MIA, care era la
800 de metri de casa mea și unde
mi-am făcut anii de stagiatură. Privind retrospectiv meseria pe care
am practicat-o toată viața pe partea
electrică, cred că am făcut alegerea
potrivită.
„Făceam o secție
de producție întreagă
în șase luni de zile, așa cum
au făcut chinezii un spital
în 10 zile“
Primul meu proiect a fost să fac
instalațiile electrice, de ventilație, apă,
sanitare la secția la care se umpleau
sticlele, „sticlăria noua“ de la Bere
Grivița. În șase luni de zile a fost gata
secția aceea de sticlărie. Șase luni în
care s-au făcut releveul, proiectarea,
avizarea proiectului, contractarea
executantul de lucrare, organizarea
de șantier, execuția, punerea în funcțiune. Vă dați seama ce a însemnat
să faci toată treaba asta în termenul
dat? Nu ca acum! Mi-a plăcut acolo
pentru că proiectul pe care îl puneam

Absolvent al Facultății de Instalații,
domnul Sarchis Ștefan Arachelian și-a
început cariera profesională ca inginer
stagiar în cadrul Ministerului Industriei
Alimentare, după care a parcurs toate
treptele ierarhice, de la inginer simplu
până la director, la direcțiile și întreprinderile de transport, distribuție și furnizare a energiei electrice, coordonate de
Ministerul Energiei Electrice și, ulterior,
de RENEL/CONEL (1972 – 1999): șef
furnizare la Electrica (din 1977 până
în 1999), director marketing la Electrica (1999 – 2001), director furnizare
a enegiei electrice la FDFEE București
(între 2001 și 2002), inginer șef furnizare la SDFEE Ilfov (2002 – 2003),
inspector general control la Electrica
SA (între 2003 și 2006), șef serviciu
control la Electrica (2007 – 2009),
consilier tehnic la Electromagnetica
(2010 – 2018). A fost implicat activ
și a coordonat lucrări de elaborare
de reglementări în domeniul activității practicate: contracte cadru, tarife
și prețuri, regulamente, instrucțiuni,
hotărâri de guvern, legi, ordonanțe etc. A fost negociator și arbitru în
concilierea contractelor de furnizare a
energiei electrice, șef comisii de analiză în brigăzi complexe la unitățile din
subordine, coordonator la elaborarea
Regulamentului de furnizare și utilizare a energiei electrice și, respectiv,
realizator al instrucțiunilor de aplicare
ale acestuia, membru al Comitetului
Coordonării de Balanță pentru Energia
Electrică, reprezentantul României la
UNIPEDE – EURELECTRIC. A coordonat, a elaborat și a obținut licențe de
furnizare energie electrică de la ANRE
pentru trei agenți economici, a fost
reprezentant AFEER în cadrul Consiliul
Legislativ al Pieței Angro de Energie
Electrică (2009 – 2018) și al Întreprinderii Electromagnetica în cadrul
CNR – CMR (2009 – 2018). A avut numeroase lucrări științifice la conferințe
naționale și internaționale.

eu pe hârtie prindea viață, în șase luni
de zile se punea și în practică și făceam o secție în șase luni, așa cum
au făcut chinezii ăștia, zilele trecute,
un spital în 10 zile ca să scape de
coronavirusul care a speriat toată lumea. Comunism, necomunism, atunci
se lucra și se făcea treabă serioasă și
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de calitate. Prin anii ‹80, fabrica de
bere Rahova îmbutelia zilnic bere, la
capacitatea proiectată. Acum s-a ales
praful de tot: halele fostei fabrici au
devenit spațiu de depozitat gunoi și
din secțiile de mălțărie, orzărie, secția
de fierbere și pavilionul administrativ,
au mai rămas doar niște pereți care
stau să cadă (…).
– După stagiatură, ați lucrat
37 de ani în toate unitățile profilate pe transportul și distribuția energiei electrice din cadrul
Ministerului Energiei Electrice
și RENEL/CONEL, unde, de la
inginer simplu, ați ajuns șef de
serviciu și director pe activitate,
pe țară. Ați prins toate formele
de organizare ale activității de
distribuție a energiei electrice,
permanent armonizate cu dezvoltarea sectorului energetic, el
însuși supus unor transformări
mari, pe toate planurile. Când și
cum ați ajuns la MEE?
– În 1972 am văzut un afiș pe
clădirea Ministerului Energiei Electrice care anunța scoaterea la concurs
a unui post de inginer la serviciul de
furnizare si utilizare a energiei electrice. M-am dus și am dat examen la
GTDEE, care funcționa în cadrul Ministerului Energiei. Eram cinci persoane
pentru un singur post. Examenul l-am
susținut în clădirea ministerului și
l-am dat cu domnul Radu Zane, care
era director tehnic GTDEE. (…) Toată
viața am colaborat cu Radu Zane. Era
tipul acela de conducător camarad,
om deosebit de practic, avea soluții,
experiență, se consulta cu tine, dacă
prindea ceva bun în răspunsul tău își
nuanța punctul de vedere, îți transmitea încredere și nu ezita să te întrebe
lucruri pe care nu le cunoștea în amănunțime. Avea fler și la oameni, și în
meserie. A fost o figură uriașă în tot
ceea ce a însemnat la un moment dat
dezvoltarea și modernizarea rețelelor
electrice. Printre altele, era pasionat
de istorie. Tot timpul căuta date privind evenimentele istorice din lume,
pe care le scria zilnic, în ordine cronologică, în niște jurnale ale sale, rămase însă, din păcate, nepublicate. A
scris mult și despre istoria energeticii
românești, publicând cartea „Dezvoltarea sistemului energetic al României“. Ce om! (…)
„Grija noastră permanentă
era să nu cadă sistemul“
– Ce însemna atunci să fii șeful furnizării pe țară?

– Trebuia să te asiguri tot timpul ca sistemul să fie menținut într-o balanță echilibrată, adică, ideal,
producția de energie electrică să fie
tot timpul egală cu consumul, la o
frecvență propusă. Ceea ce era imposibil, pentru că de produs se producea maximum cât se putea atunci,
iar de consumat, toată lumea voia
să consume, dar, în același timp,
toți eram obligați să reducem consumul la minimum. Era o luptă permanentă între consum și producție,
sau invers. O nebunie! Se lucra la
frecvența de 48 Hz, în loc de 50 Hz,
cum ar fi fost normal, iar atunci toate motoarele electrice se învârteau
mai încet. Au fost momente când
frecvența a coborât până aproape
de 47 Hz și s-a întrerupt alimentarea cu energie la combinate industriale și la alți mari consumatori de
energie electrică, iar în locuințe au
înghețat oamenii de frig. Pe vremea
aceea, într-o întreprindere de rețele
electrice distribuția era fruntea, adică distribuția se ocupa cu prioritate
de partea tehnică a instalațiilor, iar
până în anii 1990 nu se dădea mare
importanță părții de furnizare. Până
atunci, baza sistemului energetic
era instalația, iar grija cea mai mare
era să nu cadă instalațiile și sistemul. Nu conta la ce preț vinzi ori cât
se consumă, cum e acum (…)

oasă și oarecum inutilă. În plus, mai
era și o reclamă afișată peste tot,
chiar și în tramvaie, pe care scria
„Consumați energie electrică“. De
râs, pentru că se știa că exista doar
un singur furnizor în țară. Tarifele
se făceau la Comitetul de Stat pentru Prețuri, dar eu aveam autoritate
mare pentru că întotdeauna îmi susțineam punctele de vedere cu argumente solide: ca tariful să fie calculat pe ore, pe intervale orare, să fie
sau să nu fie pe tranșe, veneam și
cu modele și le arătam, ne zbăteam
toți și ieșea tariful. Acum tarifele se
fac conform reglementărilor ANRE.
Atunci, pentru a face tarifele, exista
o ordine stabilită în funcție de natura consumului și de intervalul de
consum. Una era să fii consumator
casnic și alta era să fii consumator
industrial. Cu cât consumatorul era
mai mare, cu atât eram eu mai interesat în a-i măsura puterea și a plăti
tarif tip binom, adică să plătească și
energie, și cantitatea de putere contractată/consumată Tariful binom
este o problema cheie în măsurarea consumului de energie electrică.
Este mult de discutat despre acesta,
dar trebuie să se știe că el asigura
practic „sănătatea sistemului“. Este
un termen inventat de mine și îmi
este foarte drag. Din jocul ăsta ieșea costul total de plată (…).

– Erați responsabilul furnizării, dar făceați și marketing, și
tarife pentru energie electrică,
și relații cu clienții, și contractare de energie electric, și reglementari. Cum vi le organizați în
cap toate astea?
– Era așa: consumatorul trebuia să ceară energie electrică de la
furnizor și făceau contract unul cu
altul. Contractarea se făcea o dată
la un anumit interval, iar contractele erau tip. Importante erau condițiile tehnice stipulate, ca să se știe
când și cât se putea întrerupe consumatorul. Eu răspundeam de partea de tarife. Era important tipul de
tarif aplicat. Eu nu făceam partea
de contabilitate, dar în cadrul contractului îi treceam o cantitate de
energie si putere electrică pe care
consumatorul trebuia să o consume. Totodată, asiguram măsura, eu
veneam cu contoarele, le citeam și,
la sfârșitul lunii, fiecare plătea ce a
consumat. Se făcea factura, pe care
o luau cei de la economic, după care
se făcea colectarea banilor. Activitatea de marketing era puțin caraghi-

– Dar știu că uneori apăreau
și divergențe între marii consumatori industriali si furnizori.
Cum le soluționați?
– Asta era o chestie de mare finețe. Da, la contractele mari pentru consumatorii industriali se făceau divergențe. Aveau loc mai
multe runde de conciliere, la nivele
ierarhice consecutive, care în final
ajungeau la o etapă de discuție a
divergențelor între ministerul de
care ținea consumatorul și mine (ca
instituție care reprezenta furnizorul). Aici totul ținea de argumente
tehnice, legislative și de abilitatea
în negociere. In cazul rar, în care
nu găseam o înțelegere, se mergea
mai departe, la Ministerul Energiei.
Eu, de regulă, nu duceam discuțiile
până acolo. Trebuia să fiu diplomat
și să știu cum să procedez pentru a
nu ceda. Dacă cedam, mă făceam
de băcănie în fata întreprinderii de
rețele în discuție. Ori, pentru asta,
eu trebuia să am argumente, și le
aveam întotdeauna, pentru că Ministerul Energiei avea niște oameni
foarte bine pregătiți. Uneori ajun-
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geam și în instanță cu divergențele.
Era un domn la Curtea de Arbitraj,
Ițcovici, îl chema, un om de o inteligență uluitoare, cu care nu te puteai
juca. M-am dus la el, i-am explicat
cum stau lucrurile cu tarifele și cu
majorarea de preț, a înțeles perfect
și a scris o lucrare despre modul de
tratare a divergențelor privind depășirea repartiției de energie electrică, pe care a publicat-o și care a
devenit regulă de atunci încolo. Faptul că acest om mi-a înțeles punctul de vedere, a fost pentru mine
o mare victorie. Mai era o chestie:
eu doream ca totul să se facă legal
pentru că respectam legea.
– În anul 2000 CONEL s-a restructurat în patru societăți comerciale independente: Electrica, Termoelectrica, Hidroelectrica și Transelectrica. A fost bun
modul în care s-a reorganizat
CONEL atunci?
– Eu am fost categoric adversarul spargerii Electrica. Reorganizarea CONEL cred că a fost bună.
Toate companiile înființate atunci
trebuiau să rămână ale statului,
să se gospodărească singure și să
existe deasupra lor o autoritate
care să le coordoneze. Acesta era
Ministerul Energiei Electrice. Pe
mine m-a deranjat faptul că au început să facă socotelile astfel încât
să vândă Electrica. Faptul că s-a
despărțit furnizarea de distribuție
n-a fost rău. Eu pot lucra și-așa,
și-așa! Nici că s-a împărțit teritorial
n-a fost rău. Dar, în momentul în
care ai trecut la privatizare, iar tu
privatizezi activitatea de vânzare a
energiei electrice care e bănoasă,
dar nu privatizezi întâi producția și
respectiv, rețeaua electrică de distribuție (nu și cea de transport),
nu mai este bine. Deci, privatizează producția, distribuția, păstrează
transportul și abia pe urmă vezi
dacă dai din mână afacerea. Dar
noi ce-am făcut? Am dat afacerea
din mână, din prima (…)
„Toți eram în aceeași barcă
și vâsleam în același sens“
– Dacă se întâmpla ca de
la minister să primiți o sarcină
care nu era în regulă sau era
aberantă, ce făceați?
– O discutam. Scurt! Spuneam
clar și de ce. Și gata! Treaba se rupea la mine și nu ajungea la oamenii din subordinea mea pentru că nu
avea de ce. Nu au fost multe astfel
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de evenimente. Toți eram în aceeași
barcă și vâsleam în același sens. Am
avut șansa să am conducători ierarhici valoroși, oameni care ascultau
punctele de vedere diferite, care
au știut să evite situații limită defavorabile rezolvării situațiilor, dintre
care menționez pe Ioan Avram, Alexandru Dobrișan, Dumitru Popescu,
Victor Vaida, Victor Romert (…).
– V-ați pensionat de la Electrica în 2009 și apoi ați primit
propunerea de a deveni consilier tehnic la Electromagnetica.
Cum a fost trecerea de la un sistem de stat la un sistem privat?
– Propunerea am primit-o de la
domnul director Octavian Macovei.
Sunt oarece diferențe și e bine să
ai ocazia să faci comparații între
un sistem și altul. Ajungând consilier la Electromagnetica, am vorbit
cu Ion Lungu, președintele AFEER,
ca Electromagnetica să participe
la Consiliului Consultativ al Pieței
Angro de Energie Electrică și, astfel, am participat la toate ședințele
Consiliului, până la pensionare, în
2018. Electromagnetica fiind membru AFEER, al cărei președinte era
tot Ion Lungu, participam și la toate evenimentele organizate de ei.
La Consiliu si la AFEER am avut un
rol foarte serios, întotdeauna apăram interesele Electromagnetica,
iar lumea mă asculta pentru că știa
că sunt un tip echilibrat, neconflictual și bun meseriaș. De asemenea,
când eram la Electromagnetica am
consolidat o relație bună de colaborare cu CNR-CME, care nu existase
până atunci. Veneam la toate conferințele și ședințele CNR – CME,
după care întotdeauna făceam un
raport domnului director Octavian
Macovei, în care explicam ce făceam. Eu am și o calitate pe care
nu poate sa mi-o ia nimeni: scriu
foarte ușor. Dacă era cazul, într-o
singură pagină scriam tot ce trebuie. Fel de fel de lucrări de sinteză
am făcut toata viața. La comisiile
de control de pe vremuri, tot pe
mine mă trimiteau. Încă din anii de
școală scriam ușor.
„Am muncit, de mic”
– Apropo de anii de școală.
Cum era elevul Sarchis Arachelian?
– Era un elev care nu se omora
cu învățătura, și, mai ales cu „toceala“. Eram foarte bun la matematică și la fizică, pe care le înțele-

geam și care îmi plăceau, în afară
de trigonometrie, cum v-am mai
spus. Eram și la desen foarte bun.
Nu îmi plăcea însă deloc să învăț
poezii și niciodată nu n-am putut
să învăț ceva pe dinafară. Învățam
logic. Nu m-am omorât prea mult
nici cu limbile străine. Gramatica
și literatura au fost puncte forte
pentru mine. Rusa, de exemplu,
am învățat-o mai mult singur. Noi
făceam limba rusă la școală, dar
neplăcându-mi să tocesc, profesorul era să mă lase corijent, așa
că am pus mâna pe carte și m-am
apucat de treabă. Dar, să vedeți
cum: am pus pe o foaie de hârtie
declinarea substantivelor și pe alta,
conjugarea verbelor și le-am învățat ca pe apă. Dacă știai asta, și
dacă mai știai și ceva cuvinte din
vocabular, știai limba rusă! Deci,
tot mergând pe logică am învățat-o. Ca și engleza, de altfel. Trebuia să merg la o conferință și în
trei zile am învățat strictul necesar
la engleză, pentru a mă putea înțelege cu oamenii. Ulterior mi-am
îmbunătățit-o, evident. Școala am
făcut-o pe Șoseaua Panduri și, fiind
aproape de Cotroceni, majoritatea
elevilor erau copii de ștabi: directori, avocați, doctori, toți aveau vile
și mașini, iar copiilor le puneau meditatori acasă pentru examenele de
admitere. Eu n-aveam meditatori
și nici n-aveam nevoie! Munceam
încă din liceu. Am muncit de mic. Ai
mei s-au despărțit când eu aveam
13 ani, rămăsesem cu mama, care
era muncitoare, avea leafă mică și
n-ajungeau banii. Dar eu ajunsesem să câștig mai mult decât ea.
*
* *
Despre felul în care domnul
Sarchis Ștefan Arachelian a început să muncească de la vârsta
de 13 ani, mergând în paralel la
școală și, apoi la facultate, despre realizarea Regulamentului
pentru furnizarea și utilizarea
energiei electrice, despre rădăcinile sale armenești, despre pasiunea sa pentru muzică și despre răspunsurile pe care mi le-a
dat la întrebările cuprinse în celebrul Chestionar al lui Marcel
Proust, veți afla din dialogul integral cu domnul Ștefan Sarchis
Arachelian, care va fi publicat
în volumul III, „Seniorii Energiei – Dialoguri de suflet“, de către Editura AGIR, sub auspiciile
CNR – CME. 
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Ìn data de 14 mai 2020, a fost publicată vn Monitorul
Oficial Ordonan܊a de Urgen܊ă nr. 70/2020 pentru
reglementarea unor măsuri vn contextul situa܊iei
epidemiologice
determinate
de
răspkndirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor
termene, pentru modificarea ܈i completarea altor acte
normative (“OUG nr. 70/2020”).

On 14 May 2020, the Emergency Ordinance no.
70/2020 regarding the regulation of some measures
in the context of the epidemiological situation
determined by the spread of the SARS-CoV-2
coronavirus, for the extension of some terms and for
the modification and completion of other normative
acts (“GEO no. 70/2020”) was published in the
Official Gazette.

OUG nr. 70/2020 a intrat vn vigoare la data
de 14.05.2020.

GEO no. 70/2020 entered into force on 14 May
2020.

Prevederi relevante

Relevant provisions

, Indemniza܊ia pentru somaj tehnic

I. Indemnity for technical unemployment

¾ Indemniza܊iile de ܈omaj tehnic se acordă vn
aceleaоi condiрLi (prevazute de art. XI din
Ordonan܊a de Urgen܊ă a Guvernului  nr.
30/2020) pknă la data de 31 mai 2020.
¾ Este men܊ionată posibilitatea de prelungire a
acordării indemniza܊iilor ܈i dupa această dată,
doar pentru domeniile afectate de
restric܊iile men܊inute de către autorită܊i.
,,

Zile libere pentru părin܊i
¾ Ìn condi܊iile Legii nr. 19/2020, continuă
acordarea de zile libere pentruSăUin܊i pentru
supravegherea copiilor pe perioada vnchiderii
unită܊ilor ܈colare ܈i antepre܈colare, pknă la
vncheierea anului ܈colar 2019-2020 (i.e. 12
iunie 2020).

,,,

Stimulent de inser܊ie ܈i concediul ܈i
indemniza܊ia pentru cre܈terea copilului

¾ Se prelungeste pknă la 31 mai 2020Dcordarea
drepturilor privind concediile ܈i plata
indemniza܊iei pentru cre܈terea copiilor, pentru
vngrijirea copilului cu handicap, plata
indemnizat܊ei lunare pentru cre܈terea copiilor,
concediile܈i plata indemniza܊iei de acomodare

¾ The indemnities for technical unemployment
are granted under the same conditions
(provided by art. XI of the Government
Emergency Ordinance no. 30/2020) until 31
May 2020.
¾ It is provided the possibility of extending the
above benefit also after 31 May 2020, only
in the fields affected by the restrictions
maintained by the authorities.
II.

Free days for parents

¾ Under the conditions of Law no. 19/2020,
parents shall continue to benefit of free days
for the supervision of their children during the
closure of school and preschool units, until
the end of the 2019-2020 school year (i.e.
12 June 2020).
III.

The insertion incentive and the leave and
indemnity for raising children

¾ The granting of the rights regarding the
leaves and the payment of the allowance for
raising children, for the care of the disabled
children, the payment of the monthly
indemnity for raising children, the leaves and
the payment of the accommodation
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pentru copiii vncredin܊a܊i vn vederea adop܊iei,
pentru persoanele care, la data intrării vn
vigoare a OUG nr. 70/2020, se aflau vn
aceste situa܊ii.
¾ Pentru persoanele prevăzute mai sus
acordarea stimulentului de inser܊ie se face de
la data depunerii cererii pknă la vmplinirea de
către copil a vkrstei de 3 ani, respectiv 4 ani,
vncazul copilului cu handicap, prin derogare
de lacondi܊ia vnceperii activită܊ii cu cel puţin
60 de]LOHvQDLQWHGHvPSOLQLUHDGHFăWUHFRSLO
¾ DYkUVWHLGHDQLUHVSHFWLYDQL
,9

Valabilitatea contractelor colective de
muncă

¾ Contractele ܈i acordurile colective de muncă
v܈imen܊in valabilitatea pentru o perioada de 90
dezile de la vncetarea stării de urgen܊ă.
9

Programe individualizate de muncă pentru
salaria܊i

indemnity for the children entrusted for
adoption is extended until 31 May 2020, for
those who were in these situations on the
date of entry into force of GEO no.
70/2020.
¾ For the above persons, the insertion
incentive shall be granted as of the date of
the application until the child reaches the age
of 3 or 4 years in the case of a disabled child,
by way of derogation from the condition that
the parent needs to return to work with at
least 60 days before the child reaches the
age of 2 and 3 years respectively.
IV.

The
validity
agreements

of

collective

labor

¾ Collective labor agreements and collective
agreements shall remain valid for 90 days as
of the termination of the state of emergency.
V.

Individualized
employees

work

schedules

for

¾ Angajatorii cu un număr mai mare de 50 de
salariaрi suntobliga܊i să stabilească programe
individualizate de muncă, fără a fi necesar

acordul salariatului, pentru a asigura
existen܊a unui interval de o oră vntre salariaрi
la vnceperea ܈i la terminarea programului (vntrun interval de 3 ore).

¾ Employers with more than 50 employees are
obliged to establish individualized work
schedules, without the employee’s
consent, to ensure the existence of an hour
interval between employees at the
beginning and the termination of the working
schedule (within a 3 hours period).

¾ Actualizarea programului individualizat de
muncă se realizeaz
ăSrin act adi܊ional la
contractul individual de muncă.

¾ The updated individualized work schedule
shall be implemented through an addendum
to the individual employment agreement.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contacta܊i: For further details, please contact:
Stefan Ene

Stefan Ene

Partener

Partner

+4 0735 008 495
stefan.ene@vepartners.ro

+4 0735 008 495
stefan.ene@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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ACADEMICIAN ANDREI ȚUGULEA
Născut în anul 1928 în Unțești,
o mică localitate din nordul Republicii Moldova, la mică distanță de Iași,
capitala istorică a Modovei, domnul
academician Andrei Țugulea și-a început studiile liceale la Liceul Național din Iași și le-a încheiat la Liceul
Alexandru Lahovary din Râmnicu
Vâlcea. În anul 1947 a fost admis
ca student la Facultatea de Electromecanică a Institutului Politehnic
București și întreaga sa activitate
este strâns legată de această școală; a fost întâi student eminent, apoi
asistent, lector, conferențiar și apoi,
din anul 1968 profesor la Catedra
de electrotehnică teoretică din Facultatea Electrotehnică.
A predat cursurile de Bazele Teoretice ale Electrotehnicii dar și cursuri de Fizică, deosebit de apreciate
de studenți pentru claritatea expunerii, nivelul elevat al prezentărilor
și grija ca elementele complexe ale
cursului să fie bine aprofundate. A
reușit astfel să clădească un fundament pe care s-au construit alte
discipline predate în ceilalți ani dar
care a reprezentat și instrumentul
cu care cei mai mulți ingineri din
domeniul energiei electrice au putut
să-și explice fenomenele practice cu
care s-au întâlnit mai târziu.
A avut șansa ca să se perfecționeze în apropierea domnului academician Remus Răduleț, creatorul
Școlii de Electrotehnică din București și a reușit ca cu deosebită eleganță să facă astfel încât cele mai
complicate demonstrații din teoria
electromagnetismului să fie pe înțelesul auditoriului și să sublinieze
aplicațiile practice ale acestora.
Un bun orator, un cadru didactic talentat, dar și un bun organizator a fost deosebit de apreciat de
către studenți, colegi mai tineri sau
mai în vârstă atât pentru activitatea sa de cadrul didactic dar și ca
un profund om de știință, care împreună cu mentorul său, a abordat
aspecte noi și deosebit de complexe ale câmpurilor electromagnetice cvasistaționare în conductoare
masive. A trecut cu succes toate
treptele devenirii științifice, a devenit doctor în știinte tehnice, doctor

docent, iar apoi membru al Academiei Române și secretar general al
acesteia.
A avut o colaborare de lungă
durată cu Electricité de France, timp
în care a participat la rezolvarea
unor importante probleme ale marilor generatoare aflate în dezvoltare
în acel timp în Franța, dar a reușit
să atragă în această colaborare un
important grup de
cadre didactice din
facultate,
pentru
care a deschis noi
orizonturi în domeniul cercetării științifice de înalt nivel.
A fost șeful
Catedrei de bazele
teoretice ale electrotehnicii, decanul
facultății, adjunct
al Ministrului Învățământului, secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei,
senator în Parlamentul României.
A pregătit cu înaltă competență un
mare număr de doctoranzi care apoi
au avut rol important în pregătirea
noilor generații de specialiști.
Cu toate preocupările ample în
domeniile didactic, științific și administrativ, domnul academician Andrei Țugulea și-a găsit timp pentru a
se implica în rezolvarea unor aspecte
concrete ale domeniului energetic.
A sprijinit cu competență eforturile
specialiștilor români pentru promovarea aplicațiilor de electrotermie în
industria din România. Deși aceste
eforturi nu condus la dezvoltarea
largă a acestor aplicații datorită situației industriei românești, analiza și
dezvoltarea unor soluții teoretice au
reprezentat o importantă contribuție
a specialiștilor români la îmbogătirea știintei în domeniu.
Ca reprezentant strălucit al
Școlii de Electrotehnică din România a inclus între preocupările
domniei sale și aspecte practice
ale transferului de energie în sistemul electroenergetic, în special
aspectele legate de pierderile de
energie în regimuri nesimetrice și
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nesinusoidale. A îmbogățit știința
electrotehnicii cu importante teoreme privind conservarea puterilor în
aceste regimuri oferind o eficientă
platformă de calcul pentru elaborarea unor soluții concrete pentru reducerea efectelor acestor regimuri
asupra performanțelor sistemului
de transport a energiei electrice
și asupra calității
energiei
electrice
furnizată utilizatorilor finali. În acest
sens, a fost unul
dintre inițiatorii și
participanții activi
la dezvoltarea domeniului Calitatea
a Energiei Electrice
și a contribuit cu
entuziasm la inițierea conferinței de
Calitate a Energiei
Electrice, care se
desfășoară la Tâgoviște la fiecare doi
ani. Participarea sa practic la toate conferințele și prezentările unor
aspecte teoretice și practice, cu un
deosebit farmec, au avut un rol important în succesul acestor întâlniri
ale specialiștilor în domeniu.
A păstrat mereu nostalgia locurilor natale și, când a fost posibil, a
avut un rol important la dezvoltarea învățământului în limba română în Republica Moldova, după anul
1990. Legăturile sale cu Universitatea Tehnică a Moldovei au permis
dezvoltarea unor colaborări pe plan
didactic, științific și colegial, care
s-au concretizat mai târziu și prin
participarea activă a specialiștilor
energeticieni din Republica Moldova
la activitățile CNR – CME.
A acordat o atenție deosebită promovării contribuțiilor științifice de înalt nivel ale specialiștilor
din România, ca redactor principal
la revistele Electrotehnica, Revue
Roumaine des Sciences Technique –
Série d’Électrotechnique et d’Énergétique precum și la multe reviste
în domeniu, la care a avut și importante contribuții științifice privind
teoria câmpului electromagnetic. A
elaborat peste 100 lucrări cu un im-
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portant aport științific în domeniul
teoriei câmpului electromagnetic,
transferului de putere în condiții nesimetrice și nesinusoidale, a calității
energiei electrice.
Ca specialist remarcabil în domeniul său de specialitate și un
bun cunoscător al limbilor de circulație internațională s-a implicat
activ în coordonarea pentru electrotehnica teoretică a Lexiconului
Tehnic Român care a asigurat ela-

Pentru întreaga sa activitate tehnică, științifică, managerială
desfășurată pe parcursul celor peste 65 de ani în școala românească,
domnul academician Andrei Țugulea
a fost deosebit de apreciat de către
studenți, absolvenți ai școlii românești de Electrotehnică, colegi, colaboratori care iau acordat respect,
apreciere și recunoștință pentru tot
ce le-a oferit. Pentru participarea
sa activă și contribuțiile aduse la

de a găsi soluții pentru problemele
fundamentale ale știintei electricității, un orator apreciat, cu o gândire
clară și cu capacitatea de prezenta
în mod simplu cele mai complicate probleme. Îi datorăm mult pentru tot ce a făcut pentru generațiile
care au construit sistemul energetic
al României.

Pământ de flori
Eu vând pământ de flori,
Luați câte o găleată
Și răsădiți într-însul
Lalele și bujori.
Luați pământ de flori,
Și-l adunați în glastre,
Din ele-o să răsară
O salbă de culori.
Primiți pământ de flori,
Căci e din glia noastră
Și e udat cu lacrimi
De frați și de surori.
Stropiți pământ de flori
Cu lacrimi de-ale voastre,
Din ele o să răsară
Mărgăritare-n zori.
Poftiți pământ de flori,
Și-l dăruiți la nuntă,
Ca să închege case
La gineri și nurori.

borarea de definiții clare si exacte
pentru mărimile utilizate în acest
domeniu.
A făcut parte dintr-o strălucită pleadă a specialiștilor români în
domeniul electric care au continuat
demersurile științifice ale academicienilor Constantin Budeanu și
Remus Raduleț pentru dezvoltarea
unor mijloace teoretice pentru rezolvarea problemelor practice ale
sistemelor de energie electrică.
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dezvoltarea țării, Statul Român i-a
acordat Ordinul Național Pentru Merit, cu grad de Mare Ofițer.
Preocupările sale ample în domeniul științific nu l-au împiedcat să
acorde timp pasiunilor sale privind
muzica clasică, pictura, literatura și
teatrul.
Domnul academician Andrei
Țugulea a fost un om deosebit cu o
vastă cultură, cu o profundă pregătire profesională, cu o rară capacitate

Păstrați pământ de flori,
Și-l sărutați în taină,
Căci firea lui cuprinde
Străbunele sudori.
În timp ce lumea geme,
De patimă cuprinsă,
Cu inimă destinsă
Eu vând pământ de flori.
Andrei Țugulea

MESAGERUL ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 209, aprilie – mai 2020

ˇ
Preocupari
si
‚ pasiuni extraprofesionale

BLONDICICA
Victor Vernescu, consilier al CNR – CME
Era, parcă, pe la mijlocul deceniului al șaptelea al veacului de care
doar de două decenii ne-am despărțit. Unitatea la care eram încadrat
achiziționase un lot nou de armament pentru modernizarea soluțiilor
de război tactico-operativ, potrivit
doctrinei proprii de apărare al războiului întregului popor.
Din micul orășel din zona de
vest a țării eșalonul nostru, îmbarcat pe vagoane românești, a suferit, după parcurgerea unui traseu
deosebit de frumos și pitoresc prin
nord, o transbordare la imensul triaj
de la Nicolina – Iași pentru a ne îmbarca pe material rulant compatibil
cu ecartamentul drumului de fier al
marii țări (sau stat!?!) vecine.
Odată trebușoara asta terminată (până la o limită de timp draconic de scurtă ordonată de organele
de frontieră sovietice) ne-am văzut
trecând Prutul (în ce mă privește, nu pentru întâia oară), cei mai
mulți dintre militari înghesuindu-se
la geamuri pentru a vedea ce hram
poartă această apă de ne separă în
două țări, feciori de același neam,
istorie, limbă și tradiții.
– Cum măi fraților, asta-i apă de
netrecut? (ba da i-aș fi răspuns, dar
el, se vede treaba, nu citise Țiganca de Gib Mihăescu...) Așa îmbrăcat
cum mă vedeți o trec în mai puțin
de un minut! Așa se făleau cei de
pe lângă Olt sau Jiu, dar și cei de
prin vecinătatea Mureșului ca să nu
mai vorbim de cei de dinspre Dunăre. De-acum gândurile noastre și
începuseră să zboare spre Don, spre
Volga...
Aproape jumătate de săptămână garnitura noastră specială a
gonit prin stepele ukrainene, prin
întinsele ținuturi cărbunoase ale
Donbasului și al minelor de fier și
feroase ale Donețk-ului și Donului.
Cele două locomotive Diesel-electrice ce ne tractau goneau nebunește
câte trei patru ore fără pauze pentru
ca să ia câte o pauză de alte două-trei ore, nu știu cum se făcea dar
mai cu seamă în gări mici, cu doar
două-trei linii principale și, eventual, una moartă.

Într-una din aceste stații, curiozitatea mea de fiu de ceferist,
născut-crescut prin locuințe ale societății de căi ferate, m-a împins să
merg să văd cum arată gara și de
ce militarii întârziau atât de mult
să sosească cu marmitele cu apă
proaspătă. „Gara”, ei da, ghilimelele sunt necesare, era, în fapt, o
hardughie din lemn fiert în păcură
să nu putrezească. Într-un colț, o
mică chicinetă găzduia biroul impiegatului de mișcare. În rest, o
sală dizgrațioasă, murdară și urât
mirositoare ce făcea loc așa zisei
săli de așteptare (pentru câți sau
pentru cine) și câteva (două-trei)
bodegi la care, în pahare de culoare
îndoielnică din cauza rarei întâlniri
cu apa se servea ceva ceea ce se
dorea a fi votcă, dar culoarea și mirosul o trădau a nu fii.
La ieșire, un mujic cu mustață
bogată pe care și-o tot mângâia pentru a-i simți pe mai departe mirosul
lichidului ce tocmai spălase firele de
deasupra buzei de sus, îmbrăcat cu
o rubașcă ostășească (deși războiul
trecuse pe aici cel mai târziu cu vreo
cincisprezece ani în urmă, cu pantaloni bufanți de culoare kaki indefinit și purtând niște cizme sparte,
din acelea ai căror carâmbi erau din
pânză impregnată. Ieșise pe ușa din
spate a hardughiei și acum venea
spre ași delecta privirile cu garnitura militară care, probabil, îi amintea
de acele garnituri sovietice pe care,
după cum își amintea Mitrea Cocor,
o mână de soldat scrisese apăsat cu
creta albă „Moskva-Berlin i nazat“
– Cât mai este până la Volga?
Mi-a venit să-l întreb.
– Do Volga? Oooo! Ciuti, ciuti.
Adică puțin, puțin. Ca și cum ar fi
fost vorba, după tonul vorbelor sale,
că mai avem doar câțiva kilometri,
nu mulți, ce mai.
– Cam câți kilometri să fie?, miam continuat eu interogatoriul.
Răspunsul a venit scurt și fără
dubii:
– Okolo, piati sot! Cum ar veni,
aproximativ cinci sute.
Păi dacă cinci sute pentru el este
colea, mi-a venit mie în gând, cam
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ce înseamnă pentru el, în kilometri,
daleko?! Adică departe.
*
Ajunși la Saratov (unde o lămâie costa o rublă și treizeci de copeici, ceea ce făcea în banii noștri
de atunci treisprezece lei, exact cât
costa un kilogram de lămâi) am început să ne familiarizăm cu lacul de
acumulare al hidrocentralei „Al XXlea Congres“ de la ... Volgograd. Și
de acolo, până în zona Kalmîkiei nu
mai era, acum cu înțelesul românesc, decât o aruncătură de băț.
Când auzeam, încă din copilărie, de stepă îmi imaginam ceva ce
semăna cu bărăganul nostru ialomițean, de prin părțile căruia îmi trag
eu însumi obârșia. Ei bine, contactul
cu stepa Kalmîkă m-a făcut să am
cu totul și cu totul o altă imagine și
anume aceea a unei așezări de șes
ca în palmă (nici măcar cu o ridicătură, fie ea mai mică și decât o movilă), lipsit de repere (nici un copac
sau copăcel, oricât de firav sau oricât de trecut prin ani cât îți băteau
ochii distanța), aridă și pârjolită de
un soare năpraznic la chindia verii.
Ofițerul sovietic ce preluase
„ca ghid“ (nu și ca pervodcic-traducător) eșalonul nostru încă de la
Ungheni, dacă nu cumva chiar de
la Socola, după îmbarcarea pe vagoanele cu boghiu mărit, după ce îi
povestisem despre dialogul cu mujicul din „gara“ amintită mai sus, mă
prevenise că vom ajunge într-o zonă
în care oamenii trăiau greu, ascunși
prin bordeie. Astfel încât o mare
victorie a puterii sovietice a fost și
este considerată scoaterea acestora
spre lumină, mutându-i mai înspre
Volgograd, în locuințe înalte, solide,
cu ferestre mari prin care un soare
ceva mai blând să le ușureze viața.
Dar fetele de la popota taberei unde
am fost primiți și încartiruiți cu oameni și tehnică de luptă, deosebit
de frumoase, aproape toate, parcă
nu voiau, prin felul lor europenesc
de a fi, să-i dea dreptate. Ba, cea
în zona căreia mă nimerisem să mă
așez la masă, pentru prima oară, o
blondă veritabilă cu niște ochi ce te
tulburau și numai dacă-și trecea pri-

31

ˇ
Preocupari
si
‚ pasiuni extraprofesionale
virea prin ai tăi, m-a făcut să-i șoptesc să-mi păstreze mereu un loc în
zona ei. Și așa a făcut. Blondicica
i-am spus de prima oară și așa am
numit-o și s-a recunoscut cât timp a
durat aplicația noastră.
În una din după-amieze, băieții
noștri și similarii lor din tabără, militari sovietici ce asigurau paza poligonului și întreaga lui întreținere și
funcționalitate, s-au provocat la un
meci de fotbal. Fiind o distracție mai
aparte, alta decât filmele de fiecare seară, fetele de la popotă și-au
făcut și ele apariția ca, se înțelege,
suporter al echipei poligonului. Am
invitat-o pe Blondicica lângă mine.
Din una în alta am început să-i vorbesc despre țara mea, de ce înseamnă sau, mă rog, ce înțelegeam
eu până acum despre ceea ce îndeobște numeam stepă. Am încercat
să-i spun cât de bogat și mănos este
bărăganul, stepa noastră.
– Dar Vitia, să știi că și aici se
făcea recoltă. Acum ne-au mutat
(am uitat să spun că, înainte de a-și
da drumul la gură, m-a rugat să-i
facem loc lângă noi unei colege deale ei de serviciu. Am înțeles și nu
m-am opus. Știam că riscam să plece și ea sau să mă vitregească de
serviciul ei pe care mi-l asigura de
trei ori pe zi).
Blondicica nu era deloc timidă și
nici lipsită de cunoștințe. Mi-a mărturisit că știe că stepele din vestul Europei sunt mai mănoase, că, datorită
curenților atlantici (îmi dădea lecții,
ce mai) sunt mai ploioase. Dar nici
aici, în estul extrem al continentului
european, nu este așa de rău cum,
întradevăr, este mai la est, prin Kazahstan, de pildă (a spus chiar așa,
Kazahstan și nu Republica Kazahă).
Ce m-a mirat să aflu a fost că ei,
aici în Kalmîkia, sunt singurii euro-

32

peni de confesiune budistă, varianta
tibetană. Ei nu sunt tătari, cum s-ar
crede și nici mongoli (și, privind-o
drept în ochii ei frumoși, tulburători,
făcând-o să și-i plece, îmi dădeam
seama că are dreptate), ei sunt oirați. De secole, neamul lor a părăsit
zona stepelor mongole și s-au statornicit prin aceste locuri de la gurile Volgăi. Astfel încât, ei pot spune
că au în comun cu mongolii istoria,
geografia, cultura și baza limbii, dar
nu și seminția. Ei nu sunt mongoli,
adică.
În timp ce o lăsam să vorbească
(vorbea o rusă cursivă și melodioasă, dar rar și cu intonații să-mi fie și
mie ușor s-o înțeleg) mă gândeam
cât de diferită este lumea aceasta.
Colega ei de lângă mine, celelalte
fete de la popotă erau, după cum
spunea Blondicica, oirate, veneau
din Mongolia, dar nu aveau nimic
asemănător, la chip, cu mongolii.
Când pirații au sosit în partea europeană a stepelor euro-asiatice (prin
sec. XVII, pe la 1620 – 30, spunea
ea) aceste ținuturi erau ocupate de
hoarde tătare: nogaii. În urma confruntărilor (ce mai, ca în Biblie, cu
ocuparea Pământului Făgăduinței),
nogaii s-au refugiat în Crimeea și
în regiunea râului Cuban. Calmucii
(oirații) s-au așezat astfel în jurul
Astrahanului (delta Volgăi) și pe o
întindere de la munții Ural până către râul Terek. În timp, s-au aliat cu
rușii, conduși fiind de un han numit
de al șasele Dalai Lama, contemporan cu Petru cel Mare al Rusiei.
Oirații s-au sedentarizat construind case și temple, în locul iurtelor
lor rotunde, ușoare de montat, de
demontat și de transportat călare.
După 1920, au devenit regiune autonomă și apoi republică autonomă
în structura RSFSR.

În timpul celui de al doilea război mondial Stalin a dispus deportarea fără avertisment (un drăcușor
îmi aducea în memorie trenurile
cu deportați din Banatul, așa zis
„sârbesc“, în zona bărăganului ialomițean, brăilean sau gălățean).
Jumătate din ei au pierit în timpul
transportului, mulți în timpul, în anii
surghiunului. Din cauza risipirii prin
ținuturile dure și reci ale Siberiei
oirații riscau să-și piardă limba și
cultura. Abia Nikita Sergeevici Hrușciov le-a permis întoarcerea. Acum
(atunci, la mijlocul deceniului șapte
al veacului trecut) teritoriul nostru
este un vast poligon de încercări
și antrenament cu armament tactico-operativ. Ogivele se lansează
din ținutul nostru și cad undeva în
deșerturile kazahe, teritoriul nostru
(448 km/423 km de la N la S și de la
E la V n.m.) având zone largi locuite
și în apropiere de așezări urbane, în
interiorul bătăii operative.

*

În aplicația următoare, desfășurată în aceeași bază și poligon,
n-am mai găsit-o la popotă pe draga Blondicica, instructoarea mea
în istoria Kalmîkiei. Blondicica era,
aveam să aflu de la o colega de-a
ei, mutată sau detașată la popota
orășelului kosmonauților. Cu ofițerul
sovietic ce asigura arbitrajul echipajului meu, am imaginat o aplicație
de intervenție pentru dezactivare a
unei ogive căzute înainte de atingerea țintei. Am ajuns asudați și
murdari imediat după ora prânzului.
Blondicica era, în adevăr, de serviciu. Ne-am strâns mâinile, ne-am
sărutat (de trei ori, cum altfel decât
rusește!). Aș fi vrut să o strâng tare-tare la piept. M-am uitat la ea:
strălucea de curățenie. Ar fi fost,
așadar, păcat... 
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ISTORIA UNEI DEPLASĂRI. PARTEA A III-A
Gheorghe Indre, consilier al CNR – CME
Ajuns la terminalul de plecări interne, am aflat că mai aveam de așteptat câteva ore până la îmbarcare,
apoi prima mea grijă a fost să caut
un telefon public de la care să sun la
Washington la USEA să vorbesc cu
Shelly Irby, pentru a afla detaliile legate de cazare și a-i informa despre
dereglarea totală a programului stabilit. Am încercat de câteva ori, fără
a reuși, am consumat și monedele pe
care le aveam, deoarece de la cele
două numere de telefon la care am
sunat, mi s-a comunicat de fiecare
dată că fiind vineri, programul se terminase mai devreme și funcționarii au
plecat. Eram de acum pe cont propriu
fără asistență și mi-am dat seama că
va trebui să mă descurc singur. Încă
din primul moment m-au cuprins toate transpirațiile deoarece, avionul cu
care trebuia să plec din New York,
ajungea la Phoenix în Arizona, după 3
ore de zbor, în jurul orei locale 23:30,
aproape de miezul nopții. Am petrecut
orele de așteptare până la îmbarcare frământându-mă și făcându-mi în
minte tot felul de planuri pentru ceea
ce urma să fac și cum să procedez.
Zborul a fost unul liniștit, priveam impresionat pe fereastra avionului, cât de iluminate erau orașele și ce mare diferență era față de
situația de atunci de la noi, având
în minte preocuparea pentru ceea
ce aveam să aflu nou în legătura cu
sistemele de iluminat public și mai
ales cu utilizarea eficientă a energiei electrice în aceste sisteme. Spre
deosebire de JFK, era un aeroport
de provincie, mult mai mic , cu mult
mai puține zboruri și din câte am
înțeles urma să se închidă pentru
curățenie după miezul nopții, cursa
de la New York fiind cea din urmă pe
ziua respectivă. Ceea ce știam sigur,
era că locul de desfășurare a simpozionului era hotelul Hyatt Regency
Scottsdale Resort & Spa at Gainey
Ranch, 7500 East Doubletree Ranch
Road, Scottsdale, AZ, 85258, US.
Aveam deci adresa completă
din pliantul de prezentare, aveam și
numerele de telefon la care puteam
suna pentru eventuale informații de
care aveam nevoie, dar știam că nu
acolo era cazarea mea deoarece era
un hotel de 4.5 stele, foarte scump,
iar baremul meu de cazare nu aco-

perea costurile. Deci urma să dorm
la un hotel la marginea orașului. Pasagerii din avion au plecat și am rămas în sala de sosiri aproape singur
și derutat. Am ieșit pe peronul din
fața aeroportului de unde plecau ultimele mașini și taxiuri și am rămas
singur gândindu-mă posomorât că
poate va trebui să aștept acolo până
dimineața pentru a suna din nou la
Washington pentru informații.
Deodată, într-un scâșnet de frâne, semn al unei oarecare întârzâieri,
a oprit un taxi, din care a coborât
precipitat și preocupat, un om corpolent cu o față mare bonomă, care
a intrat în sala aeroportului după
care a ieșit și s-a uitat în jur cercetător. Spre marea mea surprindere s-a
apropiat de mine și m-a întrebat cu
un zâmbet prietenos:
– N-ai văzut un japonez pe aici?
I-am mărturisit că n-am văzut,
la care el iritat și supărat a spus
ceva de genul:
– Fir-ar să fie, m-a apelat și a
plecat, am făcut drumul în zadar.
S-a întors spre mine și m-a întrebat:
– Dar cu dumneata ce este? De
ce stai aici?
I-am explicat că vin din Europa,
din România, pentru o conferință
privind iluminatul electric eficient,
la invitația USEA, costurile urmând
să fie plătite de Guvernul SUA prin
USAID, dar din păcate nu am primit
toate informațiile privind cazarea,
nu am adresa exactă a hotelului
și că știu precis care este hotelul
unde va avea loc conferința, povestindu-i și toată dereglarea zborurilor din cauza vremii care a făcut
să ajung la această oră târzie din
noapte. I-am spus și faptul că la
hotelul unde trebuia să dorm, mă
așteptau și banii pentru cheltuieli.
M-a ascultat cu atenția după
care mi-a spus:
– Uite, eu înțeleg situația și pot
să te ajut să ajungi la hotelul Hyat
Regency, să vorbim cu ei pentru
noaptea aceasta. Nu trebuie să îmi
plătești nimic că eu scot banii pentru costul cursei de la cei care te-au
invitat și nu au avut grijă ca totul să
fie în regulă.
– Este departe, l-am întrebat cu
îngrijorare?
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– 25 de mile dar nu o să merg
foarte repede și o să îți pot vorbi
despre oraș, despre istoria locurilor
și clădirilor pe lângă care trecem.
Mi s-a părut un om de bună credință și am acceptat propunerea lui
salvatoare, pentru situația grea în
care mă aflam. După ce am intrat în
mașină, m-am mai destins, nu mai
trebuia să aștept zorii în fața aeroportului. Pe drum mi-a spus că orașul a fost construit pe locurile unde
au funcționat la început ferme ranch-uri ale crescătorilor de vite, celebrii cowboys din filme și îmi spunea
numele acelor ferme care s-au păstrat și că noi ne îndreptam de fapt
spre Gainey Ranch. Devenit ghid,
șoferul îmi spunea că pentru a păstra
farmecul și specificul construcțiilor
de altădată, municipalitatea a interzis construcții cu mai mult de un etaj
întinse pe mari suprafețe. Orașul era
feeric iluminat deoarece eram la numai două săptămâni de Crăciun.
La un moment dat, ca să mă
mai liniștească, mi-a spus că din
experiența sa, el este convins că
atunci când voi ajunge din nou la
București, pe biroul meu voi găsi cu
siguranță un o hârtie de fax pe care
unul din șefii mei va fi scris foarte
nervos și precipitat Dl. Gheorghe
Indre, f.f. urgent, cu toate detaliile
comunicate de la Washington.
Când am ajuns la hotel, primul
lucru care m-a impresionat, a fost
spectacolul iluminatului ornamental
care la noi încă nu era nici pe departe atât de elaborat. Șoferul mi-a
luat bagajul și m-a însoțit până la
recepție unde am explicat situația.
Recepționera mi-a zis că știe de viitorul eveniment și a cercetat o listă de participanți care urmau să fie
cazați la ei în hotel. Numele meu nu
era pe acea listă. Văzând scrisoarea
de invitație, mi-a spus zâmbind că ce
poate face ea pentru mine este să
îmi ofere o cameră, la prețul negociat pentru ceilalți participanți de 130
USD. Mi-am făcut socoteala și am
acceptat acest aranjament. După ce
a văzut că mi-am rezolvat problema
zâmbind cu toată fața, de acum prietenul meu, a completat un formular
de factură A4 cu valoarea înscrisă de
25USD, pe care l-am semnat scriind
și numele în clar, spunându-mi încă
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odată, că va recupera el costul cursei, după care ne-am despărțit cu
strângere de mână eu mulțumindu-i
iar el urându-mi somn ușor și ședere
plăcută. Recepționera mi-a dat cheia
de la cameră și a chemat un băiat
tânăr spunându-i să mă conducă.
Acesta mi-a luat geamantanul, eu
știam din primăvară că de regulă li
se plătește un bacșiș, așa că știind
că nu am mărunțiș i-am zis în drum:
– Voi americanii, care trăiți în
această lume scăldată în lumină și
bunăstare, habar nu aveți ce însemnă, mizeria și sărăcia din alte zone
ale lumii.
M-a ascultat surprins iar când
am ajuns la cameră mi-a urat zâmbind, noapte bună, înțelegând că nu
e cazul să aștepte nimic de la mine.
În cameră am găsit TV cu ecranul iluminat și o urare de bun venit pe numele meu. După care se
derula automat un set de precizări
privind regulile de securitate pe perioada de ședere în hotel din care
am reținut următoarele:
1. În hotelul nostru nu stați în
cameră fără siguranța pusă (consta
într-un lanț care dubla încuietoarea
din broască).
2. În hotelul nostru nu deschideți
nimănui dacă nu așteptați pe nimeni
cunoscut, chiar dacă după uniformă
pare a face parte din personalul hotelului.
3. Dacă totuși bate și insistă cineva, sunați la recepție pentru a întreba dacă are ceva să vă comunice.
4. În hotelul nostru păstrați banii
și bunurile de valoare doar în seiful
din cameră care se închiriază pentru
4 USD/ zi.
Toate aceste informații veneau
pe fondul stresului și nesiguranței în
care mă aflam încă în așteptarea rezolvării problemelor. În cameră era
o carte de telefon de mari dimensiuni pe care urma să o folosesc dimineață pentru a suna la USEA.
Se făcuse aproape două noaptea, eram frânt, după un duș,
m-am culcat și am dormit câteva
ore cu un somn agitat marcat de
coșmaruri în care eram admonestat
de șefii de la București.
Dimineața devreme la 7 m-am
trezit cu grija de a suna la USEA
pentru a explica situația. M-am lămurit cu cartea de telefon, am sunat
și am vorbit cu Rob căruia nu îi venea să creadă ce auzea. M-a liniștit
mi-a dat adresa hotelului FAIRFIELD
INN SCOTTSDALE NORTH, 13440
North Scottsdale Road, Scottsdale,
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AZ, 85254, US,. Apoi m-a rugat ca
după ce plătesc costul facturii pentru cazare și fac o copie după factură, să i le transmit, deoarece acești
bani îmi vor fi decontați, ceea ce nu
s-a mai întâmplat.
Dimineața după conversația
avută la Washington am coborât la
recepție, am solicitat factura în care
era inclus și costul convorbirii și am
transmis o copie prin fax la numărul
primit de la Rob, după care am achitat și costul faxului. Costul camerei
era negociat la jumătate din prețul
normal și după ce am achitat totul,
am constatat că mi-au rămas puțin
peste 10 USD din toți banii cu care
venisem. Am întrebat dacă în pot
găsi un mijloc de transport în comun și am fost îndrumat spre biroul
de transporturi. Acolo o domnișoară
zâmbitoare s-a uitat la mine ciudat
când am întrebat de autobuz și mi-a
răspuns politicos:
– Îmi pare rău domnule trebuie
să luați un taxi.
Când i-am spus însă adresa hotelului la care trebuia să merg, m-a
îndrumat spre o stație de autobuz
pe North Scottsdale Road, care intersecta East Doubletree Ranch
Road, strada pe care se afla hotelul
Hyat Regency. Am primit și o hartă
cu traseul însemnat, îmi era ușor de
mers. Mi-a mai spus că am de mers
pe jos, circa o milă. Am servit un
mic dejun de 5 stele după care am
mers în cameră, mi-am împachetat
totul, mi-am luat lucrurile, am predat camera și am plecat. Se făcuse
ora nouă dimineața și soarele începea să strălucească, ziua temperatura ajungea la peste 350C, mi-am
luat paltonul pe mână, geamantanul
în cealaltă mână și am pornit pe jos
cum cred că rareori, poate niciodată, vreun client a ieșit din acel elegant hotel. Până la intersecție mai
erau vreo 300 m. Pășeam pe trotuar
fascinat de frumusețea din jur, când
după vreo 50m în spatele meu pe
stradă, a oprit în scrâșnet de frâne un taxi negru elegant din care a
coborât o șoferiță drăguță,înaltă cu
aer de star feminin din filmele de la
Holliwood, care m-a întrebat unde
merg și dacă nu cumva poate să-mi
fie de ajutor. Parcă retrăiam scena
din seara trecută, aceeași amabilitate incredibilă și surprinzătoare. I-am spus că vreau să ajung la
FAIRFIELD INN SCOTTSDALE NORTH și mi-a luat rapid geamantanul la
aruncat în portbagaj și m-a invitat
să urc. Se vedea că nu sunt din par-

tea locului, m-a chestionat și i-am
spus că vin din Europa din România
pentru un seminar de două zile pe
probleme de iluminat.
– Cum, ai făcut 12000 de mile,
pentru asta?, a întrebat mirată. Tu
trebuie să fii ori nebun, ori un super
expert în această problemă.
I-am răspuns că nu sunt în niciuna din aceste situații dar am avut
șansa unui sprijin din partea guvernului SUA prin USAID și nu puteam
să renunț la un asemenea exercițiu
de perfecționare profesională. În partea dreaptă, spre răsărit, paralel cu
drumul nostru se zărea la distanță
un lanț muntos care era situat în deșert și am întrebat-o cum se numesc
munții din zare. Mi-a răspuns scurt:
„Superstition mountains!“. M-am
gândit ce nume poetic și plin de mister caracterizând parcă modul aventuros în care mă apropiam de destinația călătoriei mele de la București.
Am ajuns repede și locul mi s-a părut
de la început învăluit într-un aer de
capăt de lume. Costul cursei a fost 8
USD și 25 de cenți. I-am dat 8 USD
dar nu aveam mărunt, mi-a mulțumit
și cu un zâmbet profesional mi-a urat
mult succes după care a plecat.
Persoana de la recepție, m-a
privit cu căldură și curiozitate, mi-a
zâmbit și mi-a spus că mă așteptau
de ieri, camera fusese plătită și pentru noaptea care trecuse, am completat formularele de înregistrare
după care mi-a înmânat un plic în
care erau banii pentru diurnă însoțiți de o scrisoare și de programul
detaliat al deplasării mele. Biletele
de întoarcere le primisem la București. Mi-a dat apoi cheia de la cameră și mi-a urat ședere plăcută,
precizându-mi orarul pentru micul
dejun. Hotelul era cu un singur nivel
din motivele pe care deja le știam,
iar paralel cu una din laturile clădirii,
pe toată lungimea ei, lucea apa albastră a piscinei. Am urcat la etaj în
cameră și după multe ore de stres și
oboseală m-am destins și m-am relaxat, nevenindu-mi să cred că tot
calvarul primei părți a acelei deplasări, se sfârșise.
Nu bănuiam însă că zilele care
vor urma vor fi la fel de intens trăite și la fel de pline de surprize nebănuite care vor face din această
deplasare o experiență existențială
memorabilă și plină de învățăminte
de o mare diversitate ce vor fi relatate în continuarea acestei istorisiri
dacă spațiul tipografic al Mesagerului energetic o va permite. 

MESAGERUL ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 209, aprilie – mai 2020

.&.#3*$0-&$5*7*$05*;"/ƹ*"*$/3¦$.&

AGENTIA NUCLEARĂ
ŞI PENTRU DEŞEURI
RADIOACTIVE

AGENTIA NAȚIONALĂ
PENTRU RESURSE MINERALE

ANRE

anre.ro

namr.ro

transelectrica.ro

electrica.ro

aem.ro

adrem.ro

emerson.com

ge.com

agentianucleara.ro

cez.ro

ispe.ro

tuv-nord.com

enel.ro

abb.com

honeywell.com

arc.ro

hitachi.eu/ro-ro

formenerg.ro

icpe-ca.ro

cncan.ro

nuclearelectrica.ro

romelectro.ro

almipa.ro

icemenerg.ro

raten.ro

hidroelectrica.ro

schneider-electric.ro

sebakmt.com

icpe-actel.ro

isph.ro

vepartners.ro

itsevents.ro

smart-sa.ro

ansaldonucleare.it

alro.ro

acue.ro

ceoltenia.ro

petrom.com

teletrans.ro

tractebel-engie.com

siemens.ro

elcen.ro

opcom.ro

met.com

romatom.org.ro

rwea.ro

comoti.ro

strataspa.net

ropepca.ro

incdecoind.ro

exeholding.com

PARTENERI MEDIA AI CNR¦CME:

energyindustryreview.ro

thediplomat.ro

sipg.ro

ccib.ro/afacerea

energynomics.ro

focus-energetic.ro

energyworldmag.com

ttonline.ro

investenergy.ro

agir.ro/univers-ingineresc

