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Și, dintr-o dată, s-a făcut tăcere! 
O tăcere de-ți sparge timpa-

nele și care îți îngheață sufl etul de 
spaimă. Străzile se golesc, granițe, 
instituții, facultăți, școli, teatre, ho-
teluri, restaurante, magazine și par-
curi se închid. Afacerile sunt blocate 
vremelnic, iar orașele lumii încre-
menesc. 

Un virus necunoscut și de ne-
stăpânit, provenit de aiurea, de la 
un liliac aparent inofensiv, bulver-
sează întreaga planetă. Se declară 
pandemie, se decretează stare de 
urgență, iar guvernele țărilor sunt 
avertizate să se pregătească pentru 
o îndelungată luptă împotriva noului 
virus. Oamenii cad ca muștele, ră-
puși de virus, spitalele sunt prinse 
cu garda descoperită, fără echipa-
mentele și medicamentele cores-
punzătoare, iar medicii, echipați cu 
ce se mai găsește prin magaziile 
spitalelor și cu propriile improviza-
ții, dau piept cu dușmanul nevăzut 
și tatonează tot felul de tratamente. 
Unii își pierd viața, alții rezistă ero-
ic. Sunt numiți „eroii în halate albe“. 
Ne baricadăm toți în case și panica 
pune stăpânire pe noi. Știrile de pe 
canalele media și de pe rețelele de 
socializare se încrucișează, debuso-
lează, alarmează. Pe străzi apar for-
țe de ordine, militari și polițiști care 
verifi că strictețea îndeplinirii ordine-
lor de a nu părăsi locuințele decât 
pe bază de declarații pe proprie răs-
pundere. Vârstnicii sunt, temporar, 
îndepărtați de tineri, suferința inte-
rioară crește, iar distanța dintre ge-
nerații devine uriașă. Începe goana 
după măști, mănuși, paracetamol și 
vitamina C, iar în spitale se fac efor-
turi disperate pentru achiziționarea 
de echipamente medicale necesa-
re combaterii pandemiei și pentru 
gestionarea situației. Se fac provizii 
de alimente și se introduce un nou 
termen în vocabular: „distanțarea 
socială“.  

Ce facem noi în această distan-
țare socială, când, fără să vrem, fri-
ca ne înfășoară cu toate tentaculele 
ei? Purcedem la tot felul de metode, 
încercând să nu ne pierdem cum-
pătul. Unii, fi losofăm, că, uite ce 
inconștienți eram până acum, cum 

aruncam banii aiurea pe tot felul de 
bunuri inutile, cum alergam după 
himere, cum nu ne gândeam prea 
mult la sănătate, cum, în vremuri 
normale, nu îi apreciam pe cei dragi 
de care acum nu ne mai putem 
apropia sau pe care nu-i mai putem 
vedea. Realizăm, tardiv, că era mult 
prea multă gălăgie în interiorul și în 
exteriorul nostru. Suntem prudenți, 
luăm în serios avertismentele și sfa-
turile specialiștilor, procedăm res-
ponsabil și încercăm să ne reconfi -
gurăm existența pentru a face față 
cu brio recluziunii, impuse, în casele 
noastre. Învățăm să trăim plenar 
cu partenerii 
de viață, să 
ne facem su-
portabili co-
piilor și copiii 
nouă, devenim 
mai empatici. 
Există și ca-
tegoria care 
face muncă la 
domiciliu, iar 
platformele vi-
deo de comu-
nicare ne devin deja familiare și ne 
este drag să ne revedem membrii 
familiei, prietenii și colegii de mun-
că, măcar așa, pe „sticlă“. Siste-
mul educațional își transferă și el 
activitățile online, profesori, elevi, 
studenți comunică prin teleșcoală, 
încercăm să ne obișnuim treptat cu 
frica, iar lucrurile par a intra pe un 
făgaș de cvasi-normalitate. Din ne-
fericire, boala și moartea pândesc la 
toate colțurile, secțiile de terapie in-
tensivă din spitale devin neîncăpă-
toare, începem să ne rugăm pentru 
sănătatea noastră și a celor atinși 
de virus ori de alte boli în aceste 
vremuri la care nimeni nu visa vre-
odată. Există și categoria scepticilor 
care nu cred în existența virusului, 
nu cred în nimic, se construiesc și 
se diseminează felurite teorii con-
spiraționiste și fantasmagorice în 
jurul noului coronavirus și trebuie 
să decelăm, cu atenție, știrile reale 
de cele false. Glumele și bancurile 
tematice, provenite, de fapt tot din-
tr-un fel de teamă, își fac și ele apa-
riția. Cum, altfel ?

Și, s-a făcut tăcere! 
O tăcere de care, poate aveam 

cu toții puțină nevoie pentru a-i pre-
țui cu adevărat valoarea și pentru 
a ne ajuta să facem diferența între 
bine și rău, între valoare și nonva-
loare, între iubire și ură. Într-un fel 
aveam nevoie de lecția asta! Poate, 
astfel, vom deveni mai buni, mai to-
leranți, mai iubitori, mai uniți. Plane-
ta ia o pauză, natura ne mulțumește 
că i-am dat un răgaz la care nu spe-
ra, copacii înfl oresc și ne salută pe 
noi, cei de dincolo de geamuri, iarba 
crește, verdele pomilor devine mai 
verde și mai strălucitor ca niciodată, 

cerul  mai curat 
și mai senin și, 
culmea, auzim 
cântec de păsări 
în plin centrul 
capitalei, sufocat 
până acum de 
zgomot de ma-
șini, sirene, vor-
be, țipete.  Aerul 
devine respira-
bil, pământul își 
vede de treaba 

lui, viața merge înainte. 
După ce ne-am revenit din spai-

ma primelor săptămâni, ne-am dat 
seama că, și pentru noi, cei reclu-
zionați în locuințele noastre, viața 
trebuie să meargă înainte. Așadar, 
distanțarea socială s-a dovedit a 
fi  doar distanțare fi zică și nu ne-a 
afectat decât în mică măsură viața. 
S-au intensifi cat activitățile online, 
ne-am împrietenit cu digitalizarea, 
am început să muncim de acasă, să 
organizăm video-întâlniri de lucru cu 
colegii, conferințe, cursuri de speci-
alizare, să lucrăm la studii și proiec-
te noi. Am luat această perioadă ca 
pe o nouă oportunitate de îmbogăți-
re și de consolidare a cunoștințelor. 
Întâlnirile pe platformele online au 
devenit parte din viața noastră zil-
nică și, prin intermediul lor, am pu-
tut participa și la activități, proiecte 
și conferințe organizate la noi sau 
de alte țări, unde poate în condiții 
normale nu am fi  putut participa din 
cauza costurilor prea mari. 

Și, dacă tot s-a făcut tăcere, oa-
menii și-au unit forțele, fi ecare din 

EditorialEditorial

ȘI S-A FĂCUT TĂCERE
Elena Ratcu, consilier al CNR – CME  
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casele lor, și-au pus  mințile la con-
tribuție și au dorit să afl e care este 
impactul pandemiei de Covid-19 
asupra diverselor sectoare de acti-
vitate, ce măsuri au luat compani-
ile pentru a depăși situația de cri-
ză și cum și-ar imagina ele viitorul 
post-covid.

Evident, energeticienii au do-
rit să ia pulsul sectorului energetic 
și au  organizat conferințe și wor-
kshop-uri, au elaborat proiecte, au 
întocmit chestionare pe baza cărora 
au realizat studii privind impactul 
pandemiei și au creionat modalități 
de redresare a economiei.

Reorientându-și activitățile și 
adaptându-le la contextul actu-
al, în luna aprilie 2020, Asocia-
ția CNR – CME a constituit un 
Grup de Lucru  pentru realizarea 
unui studiu care să evalueze impactul 
crizei generate de SARS-CoV-2 asu-
pra sectorului energie din România 
și pentru stabilirea măsurilor de ate-
nuare al acestuia. Grupul de Lucru, 
format din doamna Silvia Vlăsceanu – 
ACUE, și domnii Ștefan Gheorghe, 
Ovidiu Apostol, Alexandru Pătruți, 
Gheorghe Olteanu – CNR – CME, 
Dan Oprea – E.ON, Adrian Borotea 
– CEZ, Florin Gugu – ENEL, Ștefan 
Popescu – ENGIE, Mihai Toader Pas-
ti – FEL Romania, a avut ca obiec-
tiv realizarea unui plan de acțiune 
pe termen scurt și mediu și a unui 
program pe termen lung. Aceste do-
cumente au fost transmise autorită-
ților pentru a fi  luate în considerare 
în vederea promovării de acțiuni și 
reglementări legislative.

În cadrul proiectului „Women 
in Energy“, derulat de membrii 
programului  Future Energy Lea-
ders Romania – FEL Romania 
(CNR – CME), a fost organiza-

tă  video conferința „Women in 
energy: Inspiring  your Futu-
re“, care a avut loc pe data de 27 
martie 2020, în dorința de a  de 
a găsi doamne-model care să îi 
motiveze pe tinerii energeticieni, 
pe plan profesional și personal. 
Doamnele  invitate ca vorbitori, Ele-
na Popescu, Elena Ratcu, Carmen 
Neagu, Cristina Trefaș, Ioana Covali 
și invitatul special, domnul Corne-
liu Bodea, au răspuns întrebărilor 
adresate de moderatoarele eveni-
mentului, Gabriela Sava și Mădăli-
na Ghilvacs, apreciind totodată și 
oportunitățile pe care această 

criză sanitară fără 
precedent le poa-
te deschide sec-
toarelor econo-
miei care trebuie 
relansate. De ase-
menea, FEL Roma-
nia și-a adăugat un 
nou proiect pe lângă 
celelalte 12 proiec-
te pe care le deru-
lează. Este vorba e 
proiectul „Covid-19 
Power Utilities 
Response Hub“  
care își propune 

să evalueze situația și răspun-
surile companiilor din energie, 
ca urmare a crizei generate de 
pandemia Covid-19.

Pe baza unui studiu realizat în 
urma unui al doilea sondaj global 
efectuat în luna mai 2020 la nivelul 
întregii comunități energetice, Con-
siliul Mondial al Energiei  aten-
ționează  că sectorul energetic 
se confruntă cu provocări uri-
așe la nivel mondial și că pan-
demia Covid va avea un impact 
substanțial  asupra ritmului și a 
direcției  tranziției energetice la 
nivel  global. Recunoscând nece-
sitatea imperativă a unei voci co-
erente, comune și imparțiale, care 
să aducă valoare adăugată acestor 
momente  de schimbări profunde și 
rapide, Consiliul a diseminat infor-
mațiile cheie obținute pe baza răs-
punsurilor la sondajul global.

Pe scurt, studiul realizat cu spri-
jinul experților energeticieni din 61 
de țări,  subliniază că  pandemia ge-
nerată de Covid-19  va atrage după 
sine  o  transformare vitală  în proce-
sul de tranziție a sistemelor energe-
tice. Impactul crizei este global, ex-

periențele sunt notabile, indiferent 
de regiune, cu diferențe semnifi ca-
tive între sectoare. S-a constatat că, 
începând cu  data de 1 aprilie 2020, 
criza remodelează tranziția energe-
tică globală într-o nouă percepție 
la nivel mondial. Întreprinderile și
mediul de afaceri din domeniul 
energiei abordează  criza în trei 
etape: Răspuns – Reconstruire 
– Recreare, fi ecare etapă fi ind 
atent analizată. Consiliul Mondi-
al al energiei colaborează cu toți 
actorii importanți din ecosiste-
mul energetic pentru identifi ca-
rea și aplicarea cu celeritate a 
celor mai bune practici pentru 
gestionarea tranziției energeti-
ce la nivel mondial, în benefi ciul 
tuturor.

Și, da,  s-a făcut brusc tăcere la 
începutul crizei acesteia sanitare de 
neimaginat! 

Oameni, companii, industrii, fi r-
me mai mari sau mai mici, persoane 
fi zice și juridice au fost  surprinse de 
violența virusului și de repercursiu-
nile sale. Este însă cazul să ieșim din 
această tăcere, să  pășim cu grijă în 
sufl etele noastre, să ne revenim și 
să ne recompunem. După ce vom 
fi  plâns pierderile îngrozitoare ale 
celor dragi, după ce ne vom fi  jelit 
neputințele și slăbiciunile, după ce 
vom fi  analizat cu luciditate ce am 
învățat din această criză sanitară, 
va trebui să gândim ce este de făcut 
în continuare. Pentru noi, ca indivizi 
luați separat, pentru societate, pen-
tru țară, pentru lume. Nu va fi  ușor 
pentru că trebuie să ne luptăm cu 
vremea și, mai ales, cu vremurile. 
Nu putem ști ce ne va aduce  vi-
itorul! Putem însă să ne regândim 
viața personală și, uniți și solidari 
fi ind, să construim scenarii coeren-
te pentru testarea, proiectarea și 
punerea în practică a unor strategii 
viabile în toate sectoarele de activi-
tate, care să ne permită ieșirea, mai 
înțelepți, mai puternici, mai lucizi și 
mai responsabili, din șocul produs 
de virusul haotic. Poate, dincolo de 
suferința provocată pe multiple pla-
nuri,  această pandemie însemnă și 
o speranță pentru mai bine, iubire, 
armonie, înțelepciune, reînnoire. O 
șansă unică pe care nu ar trebui să 
o ratăm!

Depinde numai de noi! 

25 iunie 2020

EditorialEditorial
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The energy transition can be 
compared to a marathon instead of 
a sprint. As the costs of photovoltaic 
cells and wind turbines have signifi -
cantly decreased, decarbonizing the 
economy has become attainable. 
The wealthier countries of north-
ern Europe are, arguably, some of 
the most ambitious societies when 
it comes to the energy transition. 
Germany, especially, is an impor-
tant country due to the size of its 
economy, political infl uence in Eu-
rope, and technological prowess.

Hydrogen is an essential part 
of the strategy to become carbon 
neutral by 2050. The characteris-
tics of the Universe’s smallest and 
most abundant particle make it 
highly suitable to become an impor-
tant part of future energy systems. 
H2 can be used in the transportation 
sector as an energy carrier in fuel 
cells as well as burned in combus-
tion engines. Also, hydrogen pro-
duces the much needed high tem-
peratures for the industry to phase 
out natural gas.

Therefore, the German author-
ities are investing tremendous en-
ergy in a H2 strategy. Recently, 
German pipeline operators unveiled 
plans for the world’s largest hydro-
gen network. Until 2030 approxi-
mately 1,100 km, or 745 miles, of 
former natural gas pipelines will be 
converted to make it suitable for hy-
drogen. Also, 100 km of new pipe-
lines will be laid which in total will 
cost €660 million. The network will 
link 31 hydrogen production pro-
jects with consumers in Germany’s 
most populous states North Rhine 
Westphalia and Lower Saxony.

Germany’s aspirations extend 
beyond the energy transition and 
climate change as policy makers 
realize that hydrogen could be the 
technology of the future and there-
fore, an important export product. 
The ambition to extend the network 
could be raised even further in the 
next couple of years if costs to pro-
duce, transport, and store hydrogen 
decrease further than expected. 

Germany’s Economics Minister 
Peter Altmeier last year announced 
Berlin’s ambition to become a global 
leader in hydrogen related technol-
ogies. Europe’s largest economy is 
exceptionally well suited to reach its 
goal because it already produces 20 
percent of the world’s electrolysers. 
Berlin’s long-term objectives prom-
ise signifi cant economic benefi ts for 
its industry which is already regard-
ed as one of the best in the world.

On top of that, Berlin has raised 
its already ambitious goals when it 

comes to substituting fossil fuels. 
The mandatory share of renewable 
fuels in transportation by 2030, in-
cluding hydrogen, is increased to 20 
percent instead of 14 percent. Also, 
by the year 2030 three to fi ve giga-
watts of electrolysers will be built to 
convert green electricity into H2.

On July 1, 2020 Germany will 
take over the rotating presidency of 
the European Council for 6 months. 
Even before the Coronavirus out-
break, Berlin was preparing an ambi-
tious agenda concerning the energy 
transition, digitalization, Brexit, and 
the relationship with China among 
others. Now the Germany’s presiden-
cy will more likely focus on crisis man-
agement. However, Berlin sees an op-
portunity to exit the current crisis into 
a more green world than it entered.

Several joint European projects 
will be proposed such as a hydro-

gen market. Also, the presidency 
is an opportunity to promote so-
called ‘sector coupling’ between gas 
and electricity networks, which will 
boost the interest for hydrogen. 
Furthermore, the European Com-
mission is working on a gas pack-
age in which hydrogen most likely 
will play a key role. The Germans, 
however, are not alone in their focus 
on hydrogen as a fuel of the future.

The Netherlands are also plan-
ning for an H2-based economy. The 
successful and rapid construction of 

large off shore windfarms is creating 
uncertainty concerning profi tability 
as 70 percent of Dutch power pro-
duction will be renewable by 2030. 
Increasing capacity will decrease fi -
nancial effi  ciency as the market is 
fl ooded with cheap energy on windy 
days. Hydrogen is regarded as an 
important tool to improve profi ta-
bility and prevent negative prices 
through peak shaving.

The Dutch government and 
Germany’s most populous state, 
North Rhine Westphalia, intend to 
cooperate when it comes to sys-
tem integration and hydrogen pro-
duction. The Ministry of Economic 
Aff airs of the Netherlands, North 
Rhine Westphalia and the Germany 
federal government are conduct-
ing a joint study into the feasibility 
of transnational green hydrogen. 
The study includes the production 

Politici energeticePolitici energetice

GERMANY AIMS TO BECOME WORLD’S HYDROGEN 
HOTSPOT
Vanand Meliksetian for Oilprice.com
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TAXING ENERGY IN PORTUGAL: 
THE CASE OF THE ENERGY SECTOR 
EXTRAORDINARY CONTRIBUTION*

*) Sursa: www.internationaltaxreview.com

of H2 from off shore windfarms in 
the Dutch North Sea which will be 
transported to major German in-
dustrial clusters through existing 
pipelines.

Hydrogen has gone through 
several boom-and-bust cycles. It 

seems, however, that this time is 
diff erent due to a combination of 
factors. Primarily the urgency is 
much more apparent as the nega-
tive consequences of climate change 
are becoming undeniable to the 
majority of the world’s population. 

Also, governments across the globe 
have made hydrogen an important 
priority. Companies over the entire 
value chain are investing in technol-
ogies and reducing production costs 
to reap the rewards of a potentially 
massive market. 

General framework
The Energy Sector Extraordinary 

Contribution (CESE) was created by 
Law No. 83-C/2013 of December 31 
(State Budget Law for 2014), when 
Portugal was going through a seri-
ous economic and fi nancial crisis. 
It was formed in the period after 
the subprime crisis in the USA and 
during the emergence of 
the sovereign debt crisis in 
Europe.

However, it is possible to 
identify specifi c energy pol-
icy objectives for CESE, re-
gardless of the context of the 
economic and fi nancial crisis 
in which it was created.

From a strictly energy 
policy perspective, CESE 
has the following objec-
tives:

(i) Firstly, the reduc-
tion in the tariff  defi cit of 
the National Electric System 
(SEN), which is the result 
of shortfalls of revenues in 
the electricity system, which 
arise when the tariff s for the 
regulated components of 
the retail electricity price are 
set below the corresponding 
costs borne by the energy companies 
(globally, as a result of legislative 
measures to limit energy prices); and

(ii) Secondly, the promotion of 
the systemic sustainability of the sec-

tor, through the fi nancing of a broad 
set of social and environmental poli-
cies and the adoption of some mea-
sures related to energy effi  ciency.

The revenue collected from 
CESE is allocated to a public fund, 
the Fund for Systemic Sustainability 
of the Energy Sector (FSSSE), which 
should implement measures to re-
duce the tariff  defi cit of the SEN and 
promote the systemic sustainability 
policies of the sector.

The universe of taxpayers in this 
extraordinary contribution is very wide 
and includes energy producers using 
renewable sources – which, as of 2019, 

are no longer exempt if they do not 
operate in a market regime (that is, if 
they do not benefi t from some guar-
anteed remuneration regime, such as 
the well-known ‘feed-in tariff ’).

CESE is charged on the taxpay-
ers’ assets (both tangible and intan-
gible assets and also some fi nancial 
assets) at a general rate of 0.85%, 
with some special rates for certain 
categories of taxpayers, namely in 
the natural gas sector.

The implementation 
of the Energy Sector 
Extraordinary 
Contribution and its 
metamorphosis
For the implementation of this 

Extraordinary Contribution, the Por-
tuguese legislator followed the ar-

chetype of ‘environmental tax’ 
well known in the OECD con-
text and also used by Eurostat.

Therefore, once again from 
the perspective of the Portu-
guese legislator, CESE is a tax 
measure that aims to solve a 
problem of detrimental exter-
nalities: 

(i) On the one hand, the 
negative externalities associated 
with the tariff  defi cit of the SEN 
– which, from the perspective of 
the Portuguese legislator, had 
been caused by taxpayers; and

(ii) On the other hand, the 
positive externalities associat-
ed with social and environmen-
tal policies and the adoption 
of some measures related to 
energy effi  ciency – that would 
have benefi ted taxpayers who, 
having paid nothing, had a new 

source of additional income.
Despite the tax and energy poli-

cy objectives of the Portuguese leg-
islator, the reality and experience of 
recent years has shown that CESE 

Filipe de Vasconcelos Fernandes 
(VdA Vieira de Almeida) weighs up 
the relevance of Portugal continuing 
to utilise the Energy Sector Extraor-
dinary Contribution in 2020.
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cannot pursue these type of purpos-
es related to the existence of detri-
mental externalities:

(i) Firstly, the tariff  defi cit of 
the SEN was not caused by the tax-
payers nor is it related to its asset 
structure; and

(ii) Secondly, so far it is not at 
all clear what kind of environmen-
tal or energy effi  ciency policies have 
already been implemented using 
CESE revenue.

At the same time, it is current-
ly proven that CESE is not an ex-
traordinary measure (eff ective since 
2014 and its regime has been ex-
tended in all the state budget laws 
until 2020). 

All of this considered, among oth-
er aspects, the Portuguese legislator is 
no longer able to justify CESE’s perma-
nence in the Portuguese tax system. 

Additionally, this tax measure 
has serious problems both from a 
legal and constitutional perspective.

The starting point is the quali-
fi cation of this tax measure: slight-
ly beyond the tripartite view of tax 
measures accepted by the Portu-
guese Constitution – between tax-
es in the strict sense, fees or fi nan-
cial contributions – CESE fi ts in the 
category of ‘special contributions’, 
a category whose basic structure is 
very close to the existence of detri-
mental externalities.

The main characteristic of this 
type of ‘special contributions’ is its 
extraordinary and temporary char-
acter, very close to the existence of 
detrimental externality itself. There-
fore, when the legislator fails to es-
tablish a link between the identifi ed 
externalities and the taxpayers’ be-
havior or assets structure, the ‘spe-
cial contribution’ created is no lon-
ger justifi ed under the Constitution.

Sooner or later, CESE will be 
eliminated from the Portuguese 
tax system. The market is looking 
forward to seeing how the Consti-
tutional Court will assess the new 
arguments put forward to support 
CESE’s unconstitutionality. 

Politici energeticePolitici energetice
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În data de 13 mai 2020, Grupul 
de lucru pe energia nucleară civilă 
al Parteneriatului pentru Cooperare 
în domeniul Energiei Transatlantice
(P-TEC) a organizat prima sa întâl-
nire în format webinar, co-prezida-
tă de dr. Rita Baranwal, secretar 
adjunct pentru Energie Nucleară la 
Departamentul de Energie al S.U.A., 
și dr. Elena Popescu, directorul De-
partamentului Politici Energetice din 
Ministerul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri. 

Ambasadorul S.U.A. în Româ-
nia, Adrian Zuckerman și secretarul 
de stat al României în cadrul Minis-
terului Economiei, Energiei și Me-
diului de Afaceri, Niculae Havrileț, 
au salutat reprezentanții din Bulga-
ria, Cehia, Estonia, Comisia Euro-
peană, Georgia, Ungaria, Moldova, 
Polonia, România, Slovenia, Ucraina 
și S.U.A.

Aceștia și-au exprimat entuzias-
mul pentru coordonarea Grupului de 
lucru în domenii de interes comune, 
observând în special oportunitatea 
unei discuții de fond privind taxono-
mia Uniunii Europene a proiectelor 
de energie nucleară pentru fi nanța-
re durabilă.

Membrii Grupului de lucru pe 
energia nucleară civilă au concre-
tizat un plan pentru identifi carea și 
implementarea proiectelor de co-
operare specifi ce în rândul țărilor 
reprezentate pe o gamă largă de 
subiecte în domeniul energiei nu-
cleare. Țările membre vor lucra în 
grupuri mici pe domenii de interes 
comune, care includ îmbunătățirea 
cooperării în tehnologii avansate 
pentru reactoare; comunicarea ro-
lului energiei nucleare în sistemele 
de energie integrate, curate; evalu-
area viabilității autorizării și gesti-
onării operațiunilor pe termen lung 
și, abordarea problemelor tehnice 
și de politică legate de gestionarea 
deșeurilor nucleare

Directorul general al Nuclea-
relectrica, Cosmin Ghiță, a subli-
niat rolul energiei nucleare ca sur-
să curată în contextul taxonomiei 
UE.  Acesta a salutat constatările 

raportului UE în coroborare cu do-
cumentele de poziție ale experților, 
argumentând contribuția importan-
tă a energiei nucleare în asigurarea 
independenței energetice, precum 
și în îndeplinirea obiectivelor de de-
carbonizare (Raportul IPCC 2019, 
NEA/OCDE „Energia nucleară în-
tr-un sistem energetic curat“ 2019, 
Comunicarea CE„ O planetă curată 
pentru toți“ 2018), în special recu-
noașterea faptului că energia nucle-
ară poate fi  considerată un factor 
care contribuie la obiectivele de ate-
nuare a climei datorită producerii: 
„emisiilor de seră aproape de zero 
în faza de generare“.

La nivelul Uniunii Europene, 
energia nucleară furnizează în pre-
zent aproximativ 50% din energia 
electrică cu emisii reduse de dio-
xid de carbon. Previziunile Comisi-
ei Europene, apreciază că „ponde-
rea nucleară în 2050 rămâne des-
tul de asemănătoare în toate [cele 
opt scenarii avute în vedere] (12 
– 15%)”, analiză aprofundată a CE, 
noiembrie 2018,

Energia nucleară poate avea un 
efect invers asupra încălzirii globale, 
întrucât se estimează că nevoile de 
energie vor crește. Acesta susține 
că scopul Regulamentului delegat al 
Comisiei este armonizarea cu Acor-
dul de la Paris, cu fi nanțarea dura-
bilă a surselor de energie cu emisii 
reduse de carbon, inclusiv energia 
nucleară, în baza meritelor sale de 
sursă de energie pentru sarcina de 
bază curată și fi abilă. Cu aceste ar-
gumente în minte, Cosmin Ghiță a 
subliniat că acest lucru ar trebui să 
se aplice întregului ciclu de viață, nu 
doar generării, aspect care ar putea 
fi  abordat mai în detaliu în cadrul 
procedurilor, întrucât situația de-
scrisă în raport nu este în totalitate 
clară în ceea ce privește DNSH (fără 
a aduce daune semnifi cative), întru-
cât dovezile sunt complexe și difi cil 
de evaluat.

 Pe cale de consecință, Pactul 
ecologic european („European Gre-
en Deal“) afi rmă, după cum arată 
obiectivul fi nal al Taxonomiei, că nu 

ține cont de energia nucleară în fon-
dul de tranziție. Cu toate acestea, 
Taxonomia TEG își recunoaște limi-
tarea în a stabili dacă lanțul valoric 
nuclear nu provoacă daune semnifi -
cative și recomandă o analiză teh-
nică mai aprofundată cu privire la 
ciclul de viață și impactul existent 
și potențial. 

Discuția despre taxonomia UE 
este relevantă și importantă, deoa-
rece:

● Aceasta are impact asupra in-
vestițiilor actuale și viitoare în pro-
iecte nucleare și asupra posibilității 
de accesare a fi nanțării

● Poate împiedica și întârzia 
dezvoltarea generației IV și a altor 
proiecte inovatoare, cum ar fi  SMR, 
restricționând fi nanțarea și regle-
mentările

● Are consecințe sociale, de me-
diu și economice profunde pentru 
țările care se bazează foarte mult 
pe energia nucleară sau care caută 
să înlocuiască economiile bazate pe 
carbon cu centrale nucleare.

 Grupul de lucru pe energia 
nucleară civilă este unul dintre 
cele patru grupuri de lucru create 
pentru a susține concentrarea pe 
domenii de interes critice. P-TEC 
a fost lansat de fostul secretar al 
Departamentului pentru Energie al 
S.U.A., Rick Perry, în septembrie 
2018, la București, România, ca 
un efort complementar la Iniția-
tiva Celor Trei Mări, care vizează 
îmbunătățirea securității și rezili-
enței energetice prin intermediul 
unei cooperări transatlantice esen-
țiale. Grupul de lucru a fost creat 
inițial cu Statele Unite și România 
în calitate de co-președinți și trei 
țări membre în cadrul celei de-a 
doua reuniuni ai miniștrilor PTEC, 
organizată în Lituania în octombrie 
2019. Această întâlnire în format 
webinar a avut loc ca o alternativă 
la întâlnirea de două zile, care era 
programată să aibă loc la Bucu-
rești în martie 2020.  Se așteaptă 
o reprogramare a întâlnirii întregu-
lui Grup de lucru în timp util, după 
restricțiile COVID-19. 

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

PARTENERIATUL PENTRU COOPERARE ÎN 
DOMENIUL ENERGIEI TRANSATLANTICE (P-TEC)*

*) Sursa: Biroul de Presă al Nuclearelectrica



MESAGERUL  ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 209, iunie – iulie 2020 9

Dear Vice-President
Timmermans, 
Dear Commissioner Simson,
Dear Commissioner Breton, 
Dear Commissioner Gabriel,

Subject: A cost-eff ective and 
ambitious EU Clean Hydrogen 
Strategy

Brussels, 15 June 2020

The current crisis is hitting the 
EU economy hard, but it can be 
turned into an opportunity to en-
gage on a clear and cost-eff ective 
transition pathway and in this con-
text bolster the use of renew-
able and low-carbon hydrogen 
technologies. This ambition re-
quires innovation both in terms 
of technologies and business 
models. The upcoming Ener-
gy System Integration strat-
egy and the Clean Hydrogen 
strategy are important building 
blocks of the European Green 
Deal and must pave the way 
to the EU objective of a carbon 
neutral EU economy by 2050 
and new EU sustainable jobs.

While direct electrifi cation 
is an eff ective solution to de-
carbonise many sectors of the 
economy, electric solutions 
must be complemented with 
decarbonised gases, including 
low carbon hydrogen, to re-
duce hard-to-abate emissions 
in industrial & transport sec-
tors. Currently, 95% of hydro-
gen is produced with steam 
methane reforming leading to 
very high CO2 emissions: for 
each kg of hydrogen produced, 
10 kg of CO2 are emitted. We 
therefore call for the upcoming 
proposals on hydrogen to take 
into account the following key 
principles.

 It is of utmost importance 
to incentivise both the produc-

tion and the demand for low 
carbon hydrogen, both as an 
energy vector and as feedstock. 
This will allow to progressively re-
place the CO2 intensive hydrogen 
currently consumed by industries, 
and to expand its usage to new sec-
tors. In this context, the EU must 
invest in Research & Innova-
tion in hydrogen technologies to 
support the development of EU 
hydrogen value chains.

 To ramp-up clean H2 pro-
duction1, it is essential to fully tap 
into low carbon H2 produced 
by electrolysis with renewable 
electricity including hydro pow-

er and from carbon free elec-
tricity mixes including nuclear. 
Existing renewable and low car-
bon installed capacities can make 
a meaningful contribution to start 
a nascent hydrogen market and 

strict additionality will represent an-
other barrier to overcome. Closing 
the door to low carbon and stable 
electrolytic hydrogen sources would 
limit the potential of H2 and increase 
the costs of the transition.Techno-
logical neutrality is a key EU prin-
ciple enshrined in Article 194(2) of 
the Treaty on the Functioning of the 
European Union which is also rightly 
referred to in the Roadmap.

 The upcoming propos-
als on hydrogen must include 
a clear CO2 emission criteria 
throughout the production pro-
cess, backed with a robust sys-
tem of guarantees of origins 

for hydrogen2. Indeed, a color-
based approach to gases/hydrogen 
does not provide any information on 
the actual level of emissions, which 
should be the key driver to design 
policies. The evaluation of projects’ 

JOINT LETTER: A COST-EFFECTIVE AND AMBITIOUS 
EU CLEAN HYDROGEN STRATEGY

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

Supporting organisations

1In the EC long term strategy most ambitious scenarios, 3000 TWh of electricity are needed in 2050 to produce 2700 TWh of low 
carbon hydrogen and electrofuels.
2The Certif’HY project is the fi rst functioning pilot of guarantees of origins for Hydrogen, used in several countries.
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Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

The COVID-19 pandemic rep-
resents the biggest shock to the 
global energy system in seven de-
cades, with the drop in demand this 
year set to dwarf the impact of the 
2008 fi nancial crisis and result in 
a record annual decline in carbon 
emissions of almost 8%.

A new report released by the 
International Energy Agency (IEA) 
provides an almost re-
al-time view of the 
COVID-19 pandemic’s ex-
traordinary impact across 
all major fuels, with re-
newable energy extend-
ing its lead over coal-fi red 
power use across Europe.

“This is a historic 
shock to the entire en-
ergy world. Amid today’s 
unparalleled health and 
economic crises, the 
plunge in demand for 
nearly all major fuels is 
staggering, especially for 
coal, oil and gas. Only 
renewables are holding 
up during the previously 
unheard-of slump in elec-
tricity use,” said Dr Fatih 
Birol, the IEA Executive 
Director.

“It is still too early to deter-
mine the longer-term impacts, but 
the energy industry that emerges 
from this crisis will be signifi cant-
ly diff erent from the one that came 
before.”

Unprecedented decline
The report projects that en-

ergy demand will fall 6% in 2020 

– seven times the decline after 
the 2008 global financial crisis. 
In absolute terms, the decline is 
unprecedented – the equivalent of 
losing the entire energy demand 
of India, the world’s third-larg-
est energy consumer. Advanced 
economies are expected to see 
the biggest declines, with demand 
set to fall by 9% in the United 

GHG emissions, backed with a ro-
bust system of guarantees of origins 
for hydrogen, must underpin policy 
measures, thus providing transpar-

ency and clarity to consumers and 
market players.

 The benefi ts of a decen-
tralised and smart approach to 

H2 production 
located close 
to customers 
must be rec-
ognised. It will 
indeed reduce 
i n f ra s t ru c tu re 
costs and yield 
additional reve-
nues from fl ex-
ibility services 
provided to the 
power grid, in-
cluding at distri-
bution level. The 

connection of electrolysers to the 
electricity grid is a key enabler of 
sector coupling, essential to kick 
start the nascent hydrogen market 
and integrate very high shares of 
variable renewables.

The supporting organisations 
are looking forward to taking part 
in an ambitious EU clean hydrogen 
strategy.

CC: Mr Samsom, Mr Grassi, Ms. 
Kiraly, Mr Moutarlier, Ms Nyitrai, Ms 
Garnier, Director-General DG ENER-
GY Ms Juul Jørgensen, Deputy Di-
rector-General DG ENERGY Mr Bor-
chardt, Director- General DG GROW 
Ms Jorna, Director-General DG CLI-
MA Mr Petriccione, Director General 
DG RTD Mr Paquet 

COVID-19 CAUSES BIGGEST SHOCK TO GLOBAL 
ENERGY DEMAND SINCE WORLD WAR II*

*) Sursa: www.euronews.com
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States and by 11% in the Europe-
an Union.

However, according to climate 
thinktank Ember, that estimate may 
be conservative compared to their 
own analysis. In a report published in 
Carbon Brief, analyst Dave Jones said 
coronavirus lockdowns had caused 
“lower levels of coal and gas being 
burned to generate electricity, mean-
ing CO2 emissions from the sector 
were 39% lower over the past 30 
days than this time last year.”

“Analysis of detailed electricity 
data for the 27 EU member states plus 
the UK, over the past 30 days, also 
shows that solar generation rose by 
28% compared with the same period 

last year, due to new installations and 
a sunny April across Europe,” he said.

Coal use lessens
The fall in coal use has been 

particularly noticeable within Eu-
rope. The UK recently broke its 
coal-free power generation record, 
with the country going over 18 
days without the need to turn on 
coal-fi red power stations to support 
its national grid.

However, while the fall in energy 
use is welcome for global emissions, 
the Paris-based IEA has urged cau-
tion in analysing the data.

“Resulting from premature deaths 
and economic trauma around the 

world, the historic decline in glob-
al emissions is absolutely nothing to 
cheer,” said Dr Birol.

“And if the aftermath of the 
2008 fi nancial crisis is anything to 
go by, we are likely to soon see a 
sharp rebound in emissions as eco-
nomic conditions improve. But gov-
ernments can learn from that ex-
perience by putting clean energy 
technologies – renewables, effi  cien-
cy, batteries, hydrogen and carbon 
capture – at the heart of their plans 
for economic recovery. Investing in 
those areas can create jobs, make 
economies more competitive and 
steer the world towards a more re-
silient and cleaner energy future.” 

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

*) Sursa: www.energylivenews.com

The World Economic Forum says 
politicians must work to avoid eco-
nomic and political polarisation and 
instead encourage collective eff orts 
to tackle environmental issues

For the fi rst time in the World 
Economic Forum’s Global Risks Re-
port’s decade-long 
history, climate 
threats have uni-
versally topped a 
chart of global con-
cerns for the com-
ing year.

The report an-
nually surveys more 
than 750 global 
experts and deci-
sion-makers, who 
are asked to rank 
their biggest wor-
ries regarding the 
year ahead.

The top fi ve 
global risks in 
terms of likeli-
hood for 2020 are 
all environmental 
– they include extreme weather 
events, failure of climate-change 
mitigation and adaptation, environ-
mental damage and disasters such 
as oil spills and radioactive con-
tamination, major biodiversity loss 

and natural disasters such as earth-
quakes, tsunamis, volcanic erup-
tions, and geomagnetic storms.

The World Economic Forum says 
politicians must work to avoid eco-
nomic and political polarisation and 
instead encourage collective eff orts 

to tackle environmental issues – it 
suggests collaboration between world 
leaders, businesses and policy-mak-
ers is needed “more than ever” to 
stop severe threats developing.

Despite this, 78% of those sur-

veyed said they expect “econom-
ic confrontations” to rise this year, 
making it “much harder” to tackle 
the climate crisis, protect the planet 
and avoid record species decline.

The report emphasises policy-
makers must hold climate targets to 

the same regard 
as economic goals 
and advises com-
panies to avoid 
the risks of “po-
tentially disas-
trous future loss-
es” by setting and 
sticking to sci-
ence-based tar-
gets.

Borge Brende, 
President of the 
World Economic 
Forum, said: “The 
political landscape 
is polarised, sea 
levels are rising 
and climate fi res 
are burning.

“This is the 
year when world leaders must work 
with all sectors of society to re-
pair and reinvigorate our systems 
of cooperation, not just for short-
term benefi t but for tackling our 
deep-rooted risks.” 

CLIMATE THREATS TOP CHART OF GLOBAL 
CONCERNS FOR 2020*
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 The European Commission has 
increased fi ve-fold its proposed EU 
fund to wean carbon-intensive re-
gions off  fossil fuels, with fresh cash 
from a new recovery fund to help 
Europe’s ailing economies rebound 
after the new coronavirus pandemic.

Countries are already clamouring 
for a slice of the EU’s just transition 

fund, with 18 member states pre-
paring to apply for support to wind 
down coal sectors, retrain workers 
and help carbon-heavy businesses 
pivot to greener activities.

The Commission on Wednes-
day (27 May) confi rmed how much 
money will be on off er – €40 billion, 
made up of €30 billion from an EU 
coronavirus recovery fund and €10 
billion from the bloc’s budget for 
2021-27.

This is in 2018 prices, the Com-
mission said, and would be worth 
roughly €44 billion in current prices. 
Its proposal needs approval from 
member states and EU lawmakers.

The proposal is more than fi ve 
times bigger than the €7.5 billion 
just transition fund the EU executive 
proposed in January before it over-
hauled its budget proposals amid 
the pandemic.

Environmentalists welcomed 
the move. “The Commission gives 
an important political signal by rais-

ing the budget for the Just Transi-
tion Fund: supporting Central and 
Eastern Europe in catching up on 
climate ambition remains a priority,” 
said Rebekka Popp, a researcher at 
climate think-tank E3G.

When combined with €10 billion 
in loans from the European Invest-
ment Bank, the fund aims to trig-
ger a total of at least €150 billion 
in just transition investments over 
2021-27, including private capital, 
the Commission said.

The EU executive did not specify 
how the cash will be split between 
countries. The Commission’s pre-
vious proposal prioritised regions 

whose economies and jobs depend 
on polluting industries.

Under those criteria, Poland was 
set to get the largest slice of the 
fund, with €2 billion, followed by 
Germany with €877 million.

Polish Prime Minister Mateusz 
Morawiecki called the new proposal 
“very good news”.

“Modern Europe must be 
ready for the challenges it 
faces and thus needs new re-
sources,” Morawiecki reacted 
on Twitter, saying extra fund-
ing for agriculture, regional co-
hesion and the Just Transition 
Fund “are all steps in the right 
direction”.

The increased just transi-
tion fund would mean an extra 
€6 billion for Poland’s coal-de-
pendent regions, said the 
country’s Climate Minister Mi-
chal Kurtyka.

The fund aims to convince 
coal-heavy countries that the 
Commission’s target to de-
carbonise the EU economy by 
2050 is achievable and can be 
managed from a social and 
economic perspective.

Poland, which employs 
roughly a third of the 237,000 
people working in the EU coal 

industry, and generates most of 
its electricty from coal, has not yet 
committed to the 2050 climate goal, 
citing the economic and social hard-
ship this would entail.

But campaigners suggested the 
extra cash could persuade Poland to 
sign up.

“Countries in Central and East-
ern Europe should now return this 
positive signal by committing to an 
increased EU climate goal for 2030,” 
Popp said. “More money in the pot 
makes it even more essential that 
the fund is not used to prop up an 
uncompetitive and dirty industry,” 
she insisted. 

Din energetica internationalaDin energetica internationala‚
ˇ

EU BOOSTS ‘JUST TRANSITION FUND’, PLEDGING 
€40 BILLION TO EXIT FOSSIL FUELS*

*) Surs: www.euractiv.com
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The World Energy Council has 
launched WE Talks, a brand new 
platform for engaging a wide range 
of inspirational and inclusive leader-
ship voices in conversation on glob-
al energy transition.

There is a pressing 
need for fresh and more 
inclusive conversations 
about global energy transi-
tion that bring together di-
verse voices and perspec-
tives from both within and 
outside the energy com-
munity. With WE Talks, the 
Council has created space 
for energy conversations 
that are human, accessible 
and relevant to all, with a 
vision of changing the way 
we talk about energy.

This collection of nar-
ratives and stories drawn 
from diff erent regions and 
sectors illustrates the so-
cial impacts and human 
level implications of global energy 
transition. In the series launch ep-
isode, Dr Angela Wilkinson refl ects 
on the need for an unprecedented 
level of cooperation, and a coming 

together of diverse perspectives, in-
terests and capabilities, so that we 
can learn with and from each other.

“Energy transition is a conversa-
tion that is relevant to everyone, but it 

can be diffi  cult to cut through the tech-
nical jargon,” said Dr Angela Wilkin-
son, World Energy Council Secretary 
General and CEO. “WE Talks opens the 
door to inspirational voices of the en-

ergy-plus community who are shaping 
and impacted by energy development, 
but don’t yet have a seat at the deci-
sion table. It’s about plugging people 
and society into the conversation and 

shifting focus from the powers that ‘be’ 
to the power of ‘we’.”

WE Talks is presented by Eithne 
Treanor, who has also come on board 
as the Executive Chair for WE Talks. 

WORLD ENERGY COUNCIL LAUNCHES INCLUSIVE 
ENERGY CONVERSATIONS WITH WE TALKS*
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It is impossible to know what the 
future will hold. We do not know yet 
how long we will need to “self-iso-
late”, to work from our homes, to 
avoid seeing our friends and loved 
ones. Short of a magic crystal ball, 
we have two options: wait and see 
what comes our way, or use what 
information we have to prepare for 
and shape what comes next. I, for 
one, choose the latter. We can, and 
should, use the information at hand 
to prepare for the post-COVID crisis 
future by using alternative scenar-
ios.

We know that the immediate im-
pacts of responses to the COVID-19 

crisis are triggering both positive 
and negative spill-over eff ects. We 
know that, at its most extreme, the 
resulting unprecedented disruption 
of activities has both reduced pol-
lution levels and muddied the long-
term outlook for human security 
and planetary health. We know that 
the crisis has triggered a ‘prefect 
storm’ of conditions favourable to 
bankruptcy across the energy sec-
tor. The combination of uncertain-
ties creates an overwhelming array 
of scenarios. However, through on-
going surveys of the World Energy 
Council community, we have begun 
to make sense of the chaos.

The results have taught us that 
the outlook will not likely be a simple 
return to ‘normal’, but have helped 
us to also understand what a “new 
normal” may look like. Three sets of 
critical uncertainties are at play, in-
cluding potential mutations of the vi-
rus, ongoing economic and trade im-
pacts, and overarching societal shifts 
(you can read my recent blog inves-
tigating these uncertainties here). It 
is the interaction of these uncertain-
ties that suggest the potential for 
cascading crisis - responses to the 
health crisis might trigger an eco-
nomic crisis, which in turn triggers 
global chaos and/or new order. 

CEO VIEW: IT’S TIME FOR ACTION*

*) Preluare din www.worldenergy.org
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The resolution of any of any of 
these crises does not happen in a 
vacuum. Even as countries ‘ham-
mer down the peak’ the subsequent 
‘dance’ will be infl uenced by pre-ex-
isting dance music. In our 2019 
World Energy Scenarios, we sug-
gested three types of dance music 
are already in play.

Four Scenarios 
and Early Indications
The pre-existing dance music 

and three interacting sets of uncer-
tainty can be com-
bined to create a 
set of four plau-
sible and alterna-
tive medium-term 
scenarios: Pause, 
Rewind, Fast For-
ward, and Stop 
and Re-record.                                           

 Pause: A 
scenario in which 
the global recov-
ery is predomi-
nantly well-man-
aged, tensions are 
reduced, and we 
ultimately see a 
return to growth. 
This scenario 
results in little 
change to the ex-
isting order and 
emphasises slow, 
incremental im-
provement.

 Rewind: A scenario involv-
ing the contraction of global value 
chains, decoupling of trade, and an 
emphasis on national security. This 
scenario moves away from the ex-
isting order toward the new, while 

still emphasising only slow, incre-
mental improvement.

 Fast-forward: In this sce-
nario we are likely to see new global 
leaderships emerge in the path to 
recovery, large-scale global renewal 
and investment in resilience buff ers. 
This scenario involves radical policy 
shifts while working toward a return 
to the existing order.

 Re-record: A scenario in-
volving bottom-up fl ips and self-or-
ganisation as well as a focus on re-
generative development. This sce-

nario moves away from the existing 
order toward the new and involves 
radical policy shifts.

These scenarios are already 
being used by the World Energy 
Council community to explore, nav-

igate and prepare for what comes 
next. We have begun to develop a 
strategic early warning system by 
using the scenarios to identify, in-
terpret and track new signals of 
change, and make better sense of 
the emerging direction of exit from 
crisis. And in doing so, we have be-
gun to clarify the implications for a 
new global energy leadership agen-
da for managing an orderly and suc-
cessful global energy transition. No-
tably, we expect a short-term rush 
to resilience, a focus on new digital 

operating models, and a bot-
tom-up fl ip with the possibil-
ity of radical policy change. 
Stay tuned, as we explore 
further these early indica-
tors – and direct implications 
for the speed and direction 
of energy transition – in the 
coming days. 

 Moving Forward
We are committed to en-

abling today’s energy transi-
tion experts through action-
able insights. The Council’s 
COVID-19 surveys are on-
going and active, utilizing 
the information and intel as 
it comes in to continuously 
hone our scenarios and pro-
vide adaptive guidance as we 
navigate this unprecedent-
ed crisis – and as we know 
more, you will know more. 
Even as we experience crisis, 

remember that we can build societal 
resilience through energy transition 
if we pull together as a worldwide 
community. At the World Energy 
Council, we are using the resources 
at our disposal to do just that. 
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WEC OPINIONS ON THE IMPACT OF THE CURRENT 
SITUATION:

Din activitatea CMEDin activitatea CME

Interview with
Dr LEO BIRNBAUM

What are the lessons that you 
have learned at this stage of the 
crisis in your country/region? 
Are there any crisis management 
tips you would like to share with 
our global community?

In a real crisis, things are simply 
done that otherwise seem impos-
sible. The speed at which we have 
shifted to a virtu-
al way of life was 
unimaginable to 
us before. This is 
true for our com-
pany processes, 
but also for socie-
ty in general. Take 
home-schooling, 
for example – if it 
were not for the 
necessary shift 
due to the crisis, 
it would have tak-
en years to start a 
virtual shift even just for online tests.

The second tip I would include is 
this: it is easy to stop something; it 
is tough to restart it afterwards.

Lastly, you need to work hard 
in identifying the opportunities in 
the crisis. Crisis management is not 
about getting back to normal ASAP. 
It is about identifying the new (and 
maybe better) normal afterwards 
and prepare your organization for it.

Do you expect society, the 
economy and energy systems 
to return to business-as-usual 
quickly or will there be a ‘new 
normal’ after the crisis is over? 
If the latter, what will a ‘new 
normal’ look like? 

Obviously, there will be a new 
normal. We will not forget this 
shock. And we will have wasted 
many of our fi nancial resources 

that will not be available after-
wards.

However, I struggle to 
predict now what the new 
normal will be. 

What do you expect will 
be the legacy of Covid-19 
and the impact on climate 
change policies?

Resilience will become a 
key topic. The repercussions 
from that still need to be under-
stood, including global supply 
chains, global cooperation, less 
rigid measure of cost reduction 
in purchasing, and more.

What is unclear to me is the 
role of climate change as a theme in 
the rebuilding after the crisis; it may 

be key, but it might still lose 
priority given the amount of 
resources gone forever.

Less democratic States 
may possibly fi nd it easier 
to seize the opportunities 
off ered by economic restart 
towards innovation and fu-
ture orientation.

Is the coincidence of 
pandemic and oil-price cri-
sis a perfect storm for fos-
sil fuels? Will capacities get 
removed that do not come 
back afterwards?

In your opinion, could Cov-
id-19 be a pivot point for acceler-
ating energy transition?

It is not impossible – pressure on 
conventionals has risen signifi cantly; 
investments into conventionals might 
be further challenged; thus, an ac-
celeration is possible through capital 
and fi nancial markets. However, gen-
eral limitations in capital might hinder 
signifi cant reorientation.

Interview with
ALEXANDRE PERRA

In your opinion, what will 
be the top three long-term im-

p l i c a t i o n s 
and structur-
al changes 
in the ener-
gy sector in 
your region/
country as 
a result of 
the Covid-19 
pandemic?

I believe 
the pandemic 
will ultimately 
drive an eco-
nomic crisis 

and drop in energy demand that will 
hurt energy companies and com-
modity-producing countries, nota-
bly oil and gas. We will experience a 
slump in investments and security of 
supply risks over the medium to long 
term, which has created an urgency 
for climate-centred stimulus plans.

Secondly, the ongoing crisis has 
shown the importance of mastering 
certain industries and strategic re-
sources. It has clearly revealed vul-
nerabilities in supply chains follow-
ing stay-at-home measures and the 
need for a long-term strategic vision.

Lastly, I believe that we will see 
a strong shift toward teleworking 
across many sectors, and as a re-
sult we will see the increasing im-
portance of electricity as it becomes 
even more vital to healthcare, edu-
cation and a variety of activities in 
an increasingly digital world.

What are the lessons that 
you have learned at this stage 
of the crisis in your country/
region? Any crisis management 
tips you would like to share with 
our global community?

It is imperative that we antici-
pate and manage crises based on 
scientifi c expertise, feedback and 
long-term planning, including re-
search, strategic stockpiles, etc.

Do you expect society, the 
economy and energy systems 
to return to business-as-usual 

Dr. Leo Birnbaum currently serves 
as Chief Operating Offi  cer – Integration 
and Member of the Board of Management 
of E.ON SE, as well as Chair of the World 
Energy Council Studies Committee.

Dr Leo Birnbaum

Alexandre Perra

Alexandre Perra is the Executive 
Director of Innovation, Strategy and 
Corporate Responsibility of EDF Group 
and the World Energy Council´s Vice 
Chair for Europe.

*) Preluare din www.worldenergy.org
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quickly or will there be a ‘new 
normal’ after the crisis is over? 
If the latter, what will a ‘new 
normal’ look like?

The shock created by this pub-
lic health, social and economic crisis 
makes a return to business-as-usual 
impossible. A new normal implies a 
stabilised situation, but we are no-
where near that, having had to con-
tend with the fi nancial crisis of 2008 
and now an acceleration of climate 
events and the Covid-19 crisis. To 
move toward stabilisation, States 
will need to be able to act both at 
the super local (even individual) 
and super global (globalisation, cli-
mate, cybersecurity, etc.) levels. 

What do you expect will be the 
legacy of Covid-19 and the impact 
on climate change policies?

We will see greater emphasis on 
security and also public health, with 
two possible outcomes:

If economic growth is given pri-
ority over climate change, we could 
have to deal with a climate crisis on 
top of a public health and social crisis.

Or, on the contrary, eff orts could 
focus on effi  ciency and stimulating 
the economy while fi ghting climate 
change at the same time, adopting 
the most effi  cient public policies in 
terms of CO2 abatement to help cre-
ate a virtuous cycle of investment.

What are the societal impli-
cations of Covid-19?

This crisis will amplify already 
growing inequality within coun-
tries in terms of health, access to 
care, exposure to viral risk, loss of 
income and jobs. As a result, the 
need to ensure access to aff ordable 
energy among the most vulnerable 
becomes imperative.

The solution will involve innovat-
ing to reduce this inequality, organis-
ing an eff ective recovery, addressing 
security and health needs, and mak-
ing our modern lives more resilient.

What are the main positive 
spill-over eff ects of Covid -19 in 
your country/region, if any?

The Covid crisis has forced us to 
rethink how we see and plan for the 
long term and to consider reindus-
trialisation when it comes to certain 
goods and strategic activities, in-
cluding energy.

In your opinion, could Cov-
id-19 be a pivot point for accel-

erating energy transition?
It’s possible, but not certain, as 

people will become more aware of how 
environmental factors have contrib-
uted to the virus’s spread and more 
concerned about a crisis within the 
crisis if extreme weather - heatwaves, 
drought, typhoons - compounds pub-
lic health problems. Moreover, plum-
meting demand for fossil energies 
could cause certain facilities to shut 
down and not reopen in the future, 
thus reducing emissions. Lastly, envi-
ronmental eff orts could be stepped up 
as more people factor local pollution 
into public health decisions.

How can we emerge from 
the Covid-19 shock as a more 
resilient society and continue to 
accelerate the pace of success-
ful energy transition?

We can accomplish this by pro-
moting decarbonisation with public 
policies that are fair, boost the re-
silience of supply chains and are 
truly effi  cient, with CO2 cost-benefi t 
analyses factored into their design 
and implementation. We will also 
require global cooperation, which 
will be put to the test when it comes 
to research - a major component of 
the Covid response with vaccines, 
treatments, etc. - and be necessary 
to tackle other global challenges.

Interview with
JOSÉ ANTONIO VARGAS 
LLERAS

President of CODENSA S.A., 
Chair of the WORLD ENERGY COUN-

CIL COMMUNICATIONS AND STRAT-
EGY COMMITTEE and Chairman of 
the COUNCIL’S COLOMBIAN MEM-
BER COMMITTEE

In your opinion, what will be 
the top three long-term impli-
cations and structural changes 
in the Energy Sector in your re-
gion or country as a result of the 
Covid-19 pandemic?

First, I believe the steps we 
have taken in terms of digitalisation 
will be irreversible and this is clearly 
one of the long-term implications of 
this crisis. This is something which 
will shape the world in the future 
and in particular the way we oper-
ate our business.

As an example, in Colombia 
during the last 4-5 years the num-
ber of customers which paid their 
electricity bills through digital plat-
forms did not go beyond 15%. With 
the crisis, we have seen an incred-
ible increase in the number of cus-
tomers using these platforms and 
in just a few weeks we are seeing 
40% of customers using them. This 
increased digitalisation and interac-
tion through platforms with custom-
ers will allow our companies to have 
much more effi  cient operations 
which will translate into lower costs 
and eventually into lower prices for 
customers. I am convinced this pro-
cess will lead to re-evaluating the 
need for physical contact points 
with customers, such as the service 
offi  ces, and we will see a dramatic 
drop in the number of this kind of 
space in the near future, not only in 
the electricity sector but throughout 
the economy. This crisis has proved 
we can interact with customers in 
diff erent and more effi  cient ways. 
Digital engagement is something 
that will stay and continue to grow 
in the coming years.

A second implication for coun-
tries like Colombia, whose gov-
ernment revenues have a high de-
pendence on oil exports, is that our 
economies will need to diversify. 
The oil price shock has a very clear 
link with the COVID crisis, the de-
mand shock caused by lockdowns 
around the world has triggered the 
price fall to unprecedented levels, 
having enormous impacts on fi scal 
budgets of oil exporting countries. 
This is a signal for our economy to 
start diversifying and stop depend-
ing on volatile international com-
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modity prices as the main source of 
revenue. I see in the coming years 
important structural changes for 
our economy which has traditional-
ly been commodity export oriented, 
bringing new opportunities to other 
sectors and making our economy 
more resilient to crises like this one.

Finally, I believe this crisis will 
accelerate the pace of energy tran-
sition around the world. In the com-
ing years we will see investments 
in oil and gas being very tight due 
to the recent price crash, where-
as I believe investments in cleaner 
technologies will continue to grow 
and these technologies will become 
more cost-eff ective. Renewable en-
ergies, in countries like mine, will 
allow us to have a more resilient en-
ergy system, capable of withstand-
ing shocks and providing reliable, 
aff ordable and cleaner energy to all.

I believe this crisis has showed 
us it is possible to live in greener and 
more sustainable cities, with much 
better air quality. Pollution levels 
around the world have dropped sig-
nifi cantly due to lower transport use 
and we shouldn’t go back to where 
we were. This will be a great oppor-
tunity for clean transport technolo-
gies to replace the use of combus-
tion engines. This, together with 
the digitalisation trend mentioned 
above, will accelerate the energy 
transition around the world.

What are the lessons that 
you have learned at this stage 
of the crisis in your country or 
region? Any crisis management 
tips you would like to share with 
our global community?

The fi rst lesson I would like to 
point out is that we have learned to 
work remotely. This was something 
which was previously at a very ear-
ly stage of development in countries 

like Colombia, but the crisis has trig-
gered an unprecedented change in 
this. Many companies in the coun-
try have seen operations with 80-
100% of staff  working remotely and 
business running smoothly. This 
will certainly lead to many changes 
in the future, with 
companies probably 
downsising their of-
fi ce space and being 
much more fl exible 
with remote working 
policies, leading to 
greater cost effi  cien-
cies in many areas.

Another lesson 
we have learned is 
that government, 
private sector and 
regulators can work 
together in a very 
agile and coordinat-
ed manner. During 
the crisis we have 
seen how this collaboration has led to 
very quick decisions that benefi t cus-
tomers and the market. Before the 
crisis any discussion of this nature 
would take months or even years. 
We must learn from these new ways 
of collaborating and working for the 
future and make sure we continue to 
work together in an agile manner.

A fi nal lesson of this crisis is that 
many companies have moved from 
saying the customer is at the centre 
of the company and decisions, to re-
ally making this a reality. During the 
crisis the decisions and actions in 
many sectors have been guided by 
the customer, which was not some-
thing we did in the past. The crisis 
has allowed us to build much more 
customer centric organisations.

What are the main positive 
soill-over eff ects of Covid-19 in 
your country or region, if any?

COVID has made visible many 
structural faults in my country. With 
the crisis, all the inequalities have 
become much clearer, the fragility 
of employment and lack of savings 
in our society are more evident as 
well as the lack of preparedness of 

the state to shocks 
like this. Our health 
and education sys-
tems are very fragile. 
Our economies will 
be impoverished, and 
analysts expect this 
crisis to cost us about 
10 years of develop-
ment. In sum, the cri-
sis has made evident 
the fact that we are a 
poor country with a 
state that has a lack 
of resources allowing 
it to respond appro-
priately to a shock 
of this magnitude. It 

is as if they had opened a curtain 
which allowed us to see a panorama 
that before the crisis, we couldn’t 
see in such a clear way. I hope this 
will be the chance to rethink many 
things, and for our country to start 
building more equitable systems 
and society.

How can we emerge from 
the Covid-19 shock as a more 
resilient society and continue to 
accelerate the pace successful 
energy transition?

I believe COVID has had impacts 
on all aspects of our lives, and this 
will have long term eff ects in the way 
we act and think. We will all have a 
more resilient criteria going forward, 
in particular in the way we will plan 
and decide, and we will have a time 
of refl ection as to how we will behave 
in sharp crises. In short, this crisis 
will leave a scar on our society. 

José Antonio Vargas Lleras
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The energy community contin-
ues to face major challenges as the 
world grapples with the Covid-19 
crisis. 96% of energy businesses 
have been aff ected. We continue to 
see the eff ects of an historic drop in 
global energy demand, price, and 
use. As governments take measures 
to control the spread of the virus, 
businesses within and outside of 
energy are adjusting their ways of 
working while facing operational and 
financial challenges in response 
to changing demands and dis-
ruptions along value chains. 
But despite all of this, we have 
kept the lights on. We have en-
sured uninterrupted supply to 
support the needs of business 
and society.

Since shortly after the crisis 
began to unfold, we have been 
asking our global community to 
tell us how their organisations 
have been aff ected and what 
their top concerns and early 
learnings have been (you can 
get up to date with the pre-
liminary fi ndings on business 
continuity and planning, implications 
for energy systems and energy tran-
sition, and critical uncertainties). 
While the survey remains open for 
continuous tracking of shifting per-
spectives of the global community 
(you can participate in our second 
round survey here), a fi rst set of re-
sponses from more than 200 mem-
bers of the world energy community 
across 6 regions and 53 countries 
have enabled us to facilitate an ex-
change of best practices and early 
learning for managing a crisis.

We have learned a lot through 
this process, but one thing stands 
out above all else: the world energy 
community’s resiliency extends far 
beyond the fl ow of electrons.

Living Through the Crisis
Yes, many energy organisations 

face the challenge of temporary 
closure of their facilities and offi  c-
es – approximately 25% of our re-
spondents have indicated such. But 

the majority of energy organisa-
tions are still maintaining essential 
system operations and keeping the 
lights on and continuing to strive 
towards greater provision of clean, 
aff ordable and reliable energy for 
the billions of people who lack basic 
and/or quality energy access.

Most respondents have been 
impacted by the decrease in en-
ergy demand, reduced productivi-
ty and cash flow issues, and many 

face issues with the security and 
stability of operations and the ina-
bility of customers to pay bills. But 
despite this, energy organisations 
are demonstrating remarkable agil-
ity. Teams are adapting - introduc-
ing remote work arrangements, im-
plementing rigorous cleaning pro-
grammes, establishing crisis teams 
and leveraging government support 
schemes. Respondents have over-
whelmingly identifi ed the care and 
safely of employees as a core prior-
ity and have lived up to that claim – 
all while maintaining headcount and 
keeping the lights on.

Looking to the Future
The vast majority of our re-

spondents (80%) expect a quick 
recovery for their organisations. In 
fact, if restriction measures were 
lifted today, many expect return to 
pre-Covid, business-as-usual with-
in 6 months. Interestingly, though, 
while only 10% expect a post-pan-

demic ‘new normal’ for their organ-
isations, more (15%) expect a ‘new 
normal’ for energy systems and 
even more (30%) for society.

Without knowing what is to 
come, our community is preparing 
now for the new challenges of psy-
chological-, social-, fi nancial- and 
economic- resilience revealed by 
this crisis and the associated impli-
cations for both energy systems and 
the pace and direction of global en-

ergy transition. These 
include the positive 
spill-over eff ects of 
a new forced pace of 
digital transformation 
– a rapid shift to dig-
ital ways of working, 
new operating mod-
els with increased re-
mote-working capabil-
ities and adjustments 
in corporate culture.  
Attention to negative 
spill-over eff ects – dig-
ital skills and capabil-
ities gaps, new cyber 
security challenges – 

are also starting to gather attention.
They’re focusing on enhanced 

‘head-to-head’ resilience – peo-
ple, control centres, global ener-
gy value chains, to ensure better 
planning and preparedness. Half 
of respondents expect improved 
resilience skills and capabilities as 
a long-term implication for their 
organisations. The rapid spread of 
the Covid-19 virus has highlighted 
global interdependency and the in-
ter-connectivity of supply chains. 
It has demonstrated an imperative 
for new and eff ective collaborative 
solutions. And it has shown us that, 
above all, resilience must extend 
beyond the technical aspects of 
energy to whole system resilience 
- strengthening new strategic buff -
ers, ensuring diversity of mix and 
flexible storage solutions. And if 
we work together in navigating this 
crisis, we can ensure the resilience 
our people, our society, and our en-
ergy communities. 
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The COVID-19 pandemic has 
had a devastating impact on glob-
al public health and caused severe 
strains on the economy and on en-
ergy systems around the world. As 
of 13 May there have been over 4.4 
million confi rmed cases and over 
297,000 deaths globally, and a mas-
sive cost to the global economy with 
far-reaching impacts for energy. This 
is just a start, as the numbers of 
those infected will rise. The main im-
pact has been in the Northern Hem-
isphere, as the epicentre has moved 
from East Asia, to Europe and North 
America, and the virus is now head-
ing South. How might this play out?

Act 1: The virus arrives
—slow its spread!
COVID-19 is highly infectious. 

Uncontrolled each person can infect, 
on average, three others leading to 
rapid exponential growth of infec-
tions and threatening to overwhelm 
health systems. Only through strict 
controls, such as social distancing 
and restricted movement, combined 
with increased capacity to test, con-
tact trace, and isolate those with the 
infection, can we supress the rate of 
transmission to below one and prefer-
ably closer to 0.5. Governments have 
implemented these measures with 
varying success around the world.

All countries have seen a reduc-
tion of mobility, especially road and 
air, with dramatic declines in eco-
nomic activity. Most radical has been 
the impact on aviation, road trans-
port, tourism, hospitality and energy 
sector value chains. We have seen 
signifi cant reductions of electricity 
consumption, for example, 25% in 
Italy, 20% in France, and 12% in 
the United Kingdom. Oil and gas de-
mand have collapsed in the face of a 
supply glut. Oil and gas prices have 
tumbled, and energy companies 
have seen sharp declines in earn-
ings. Current estimates of global 
E&P revenues are set to fall this year 
by $1tr, a drop of 40%, to $1.47tr.

In a recent World Energy Council 
survey covering 53 countries, 96% of 
energy businesses have been COV-
ID aff ected. 95% see the greatest 
impact falling on society, and 87% 

on the economy. For many energy 
companies the issue is survivabili-
ty and achieving some form of fi nan-
cial strength – thus mothballing pro-
jects, curtailing investments, seeking 
government support and cutting div-
idends are the order of the day. Even 
so many of the weaker companies 
will not survive. And the implications 
for oil producing governments is for 
a major reduction of revenue and a 
need to profoundly restructure budg-
ets and borrow where possible.

Finally, governments realise 
that the one sure way out of this 
situation is to discover, manufacture 
and distribute a vaccine on a global 
scale, but this will take time. The EU 
leadership has raised €7.5bn from 
G20 countries to speed up the de-
velopment of vaccines, treatment 
and testing capacity.

Act 1 ends when governments 
realise that the costs of their lock-
down programs just cannot be 
borne forever.

Act 2: Tough choices
– lives versus livelihoods
For many moving on from lock-

down will be a relief, but the hard 
work has only just begun. The new 
challenge is to keep transmission 
rates below one while opening up the 
economy. Societies and governments 
will need to compare the costs and 
benefi ts of a myriad of options. Many 
of the choices can only be made local-
ly and a network of consultations will 
be needed. These choices will play 
out in terms of the ongoing number 
of infections, and – if they increase – 
governments will need to act quickly 
and appropriately.

However, governments will not be 
managing blind. Large-scale testing will 
be crucial. Testing and tracing can isolate 
those with new infections and enable the 
tracing of their contacts, helping arrest 
the spread of the disease. The biggest 
challenge will be in those countries where 
the number of infected rises and forces a 
second period of stringent lockdown.

The coronavirus has begun to 
hit the Southern hemisphere, which 
is more vulnerable to spread of the 
virus, due to denser cities, poorer 
sanitation, more people with pre-ex-

isting health conditions, and less 
robust health systems. For many 
there are no safety nets and there 
are many who may feel the need to 
continue to work if infected, increas-
ing the likelihood of a local epidem-
ic. Just as the costs of handling the 
virus have ballooned in the North, 
so this could happen in the South.
The fundamental dilemma of bal-
ancing lives and livelihood would be 
an international concern. Hopefully 
we will learn from each other.

For energy companies the leg-
acies of facing survival needs to be 
complemented with defi ning the 
way forward – the key question 
is how much of the energy demand 
reduction is temporary and how 
much will turn out to be permanent.

Act 3: The last act
– tragedy or victory?
It is in Act 3 we will learn if the 

hero triumphs or whether we face 
deep tragedy. The outcome will de-
pend not just on leadership but also 
on creativity, deep commitment, the 
outcome of fi ne judgements, perse-
verance and luck. We learn whether 
a vaccine can be manufactured and 
rapidly distributed; if not countries 
may be on the journey to achieving 
herd immunity at great cost.

Tragedy would be the inevi-
table outcome if we are unable to 
contain the virus, which would de-
pend largely on fi nding a vaccine. 
This would be a major disappoint-
ment and economic activity could 
remain weak for several years. Not 
all countries would fare equally, 
with particular advantage to those 
who have eradicated the infection 
locally, who could strengthen their 
borders. Firms seek a critical mass 
of production close to home. Cross 
border trade could drop a third. The 
priority will be on stimulating the 
economy and job creation.

In Victory a vaccine is man-
ufactured and widely distributed 
within two years, and economic ac-
tivity rebounds. There is a strength-
ening of global solidarity.

But the outcome remains open. 
We must work for victory and avoid 
tragedy. 

Din activitatea CMEDin activitatea CME

SCENARIOS EXECUTIVE CHAIR VIEW: 
COVID19 - A PLAY IN THREE ACTS
Ged Davis, Executive Chair, Scenarios, World Energy Council

*) Preluare din www.worldenergy.org
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În data de 19 iulie 2019, Uni-
versitatea POLITEHNICA din 
București (UPB), în calitate de 
Benefi ciar și Asociația Comite-
tul Național Român al Consiliului 
Mondial al Energiei (CNR – CME), 
în calitate de Partener, au înce-
put derularea Proiectului „Dez-
voltarea competențelor de an-
treprenoriat ale doctoranzilor și 
postdoctoranzilor - cheie a suc-
cesului în carieră (A-Succes)”.

Obiectivul general al proiec-
tului îl reprezintă facilitarea tranzi-
ției de la educație la muncă a unui 
număr de 70 de doctoranzi și 30 de 
postoctoranzi în domeniile de cerce-
tare inginerie energetică, inginerie 
electrică, inginerie electronică, tele-
comunicații și tehnologii informațio-
nale, calculatoare și tehnologia in-
formației, ingineria sistemelor, prin 
participarea acestora la programe 
de formare antreprenorială, module 
de cursuri complementare, orien-
tare și consiliere profesională, pre-
cum și la activități de învățare la un 
potențial loc de muncă/cercetare/
inovare, dezvoltate în parteneriat 
cu agenți economici și actori din do-
meniul CDI, cu accent pe sectoarele 
economice cu potențial competitiv 
identifi cate conform SNC și dome-
niile de specializare inteligentă con-
form SNCDI (Strategia Națională de 
Cercetare, Dezvoltare și Inovare), 
în sprijinul consolidării și creșterii 
calității sistemelor de educație și 
formare profesională. Proiectul este 
cofi nanțat din Fondul Social Euro-
pean prin Programul Operațional 
Capital Uman.

Scopul proiectului este îmbu-
nătățirea programelor de pregătire 
doctorală din anii următori, cu compo-
nentă de cunoștințe antreprenoriale.

Grupul Țintă din cadrul proiec-
tului este format din cei 70 de stu-

denți doctoranzi cu frecvență, înma-
triculați în ultimii doi ani ai progra-
mului de studii doctorale și din  cei 
30 de cercetători postdoctorat care 
au obținut titlul științifi c de doctor, 
cu cel mult cinci ani înainte de ad-
miterea în programul postdoctoral.

În calitate de Partener la Pro-
iectul A-Succes, CNR-CME participă 
la activitățile aferente dezvoltării 
abilităților antreprenoriale ale doc-
toranzilor și postoctroranzilor în 
domeniile vizate, inclusiv la im-
plementarea stagiilor de practi-
că a membrilor Grupului Țintă.

*
*  *

Workshop-ul „Îmbunătățirea 
calității învățământului doctoral 
și postdoctoral din domeniul In-
gineriei Energetice” – IEn a fost 
organizat de Universitatea Politeh-
nica din București, în parteneriat 
cu CNR – CME, în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea competențelor de 
antreprenoriat ale doctoranzi-
lor și postdoctoranzilor – cheie 
a succesului în carieră (A-Suc-
ces)”.

Evenimentul a avut loc în ziua 
de 27 mai 2020 și a fost primul 
workshop din seria celor patru eve-
nimente similare, care se vor desfă-
șura pe parcursul acestui an. 

Ca urmare a decretării Stării de 
Urgență pe teritoriul României pen-
tru combaterea pandemiei de coro-
navirus, workshop-ul a fost organi-
zat online, pe platforma Micro Soft 
Teams a UPB. 

Cei 54 de participanți la eveni-
ment au reunit reprezentanți ai me-
diului academic din UPB (studenți, 
doctoranzi, cercetători postdoctorat, 
cadre didactice, conducători ai unor 
Școli Doctorale) și din alte instituții 

de învățământ superior, reprezen-
tanți de marcă ai factorilor de deci-
zie din cadrul companiilor ICPE-CA, 
ISPE, ENGIE România, CCPP Brazi 
– OMV Petrom, ACUE, reprezentanți 
ai mediului economic public/ privat și 
membrii Programului Future Energy 
Leaders Romania (FEL Romania), din 
cadrul CNR – CME.

Alocuțiunile din sesiunea de des-
chidere a workshop-ului au fost susți-
nute de domnii profesori Horia Iovu 
(Project Manager – UPB), Horia Ne-
cula (prorector, Facultatea de Ener-
getică – UPB) și Ștefan Gheorghe 
(Coordonator Partener – CNR – CME)

Vorbitorii au fost reprezentanți 
de marcă ai unor companii impor-
tante din industria energetică: dna 
Florentina Bunea și dl Ion Mur-
gescu (șefi  de laborator ICPE CA), 
dl Ion Chițescu (director gene-
ral executiv ISPE), dl Alexandru 
Păun (HR Project Manager ENGIE), 
dl Dan Popescu (director general, 
CECC Brazi – OMV Petrom) și dna 
Silvia Vlăsceanu (director general 
executiv ACUE). 

Evenimentul a fost structurat în 
două părți. Prima parte a fost dedi-
cată prezentării portofoliului de acti-
vități ale celor cinci companii, iar cea 
de a doua parte a fost dedicată celor 
două Ateliere de Lucru, unul organi-
zat pentru Grupul Țintă, format din
doctoranzi și postdoctoranzi și cel 
de-al doilea pentru  Companii. Ate-
lierele de lucru s-au desfășurat pe 
baza analizei răspunsurilor a două 
chestionare, transmise anterior pen-
tru fi ecare Atelier de Lucru în parte, 
și au fost moderate de către prof. 
dr. ing. Cristian Dincă  (Atelierul 
de Lucru 1 – Grup Țintă) și de că-
tre prof. dr. ing. Nicolae Golovanov
(Atelierul de Lucru 2 – Companii).

Ideile avansate și modul proactiv 
în care s-a desfășurat workshop-ul 

WORKSHOP-UL „ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DOCTORAL 
ȘI POSTDOCTORAL DIN DOMENIUL 
INGINERIEI ENERGETICE” - IEn
– PROIECTUL A-SUCCES –
Elena Ratcu, consilier al CNR – CME
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au adus o contribuție majoră în atin-
gerea obiectivului evenimentului, 
acela de a crea un cadru fl uent de in-
formare și comunicare între membrii 
Grupului Țintă din cadrul proiectu-
lui A-Succes și potențialii angajatori 
din mediul public și privat, în vede-
rea unei corelări cât mai efi ciente a 
competențelor și a cunoștințelor/ap-
titudinilor tehnice dobândite de către 
absolvenți, cu cerințele pieței mun-
cii, din domeniul energeticii.

Concluziile rezultate din prezen-
tările celor cinci companii și din dis-
cuțiile care au avut loc în cadrul ce-
lor două ateliere de lucru, destinate 
Grupului Țintă și Companiilor, au 
subliniat aspecte importante care ar 
trebui luate în considerare la activi-
tățile ulterioare. 

Reprezentanții Grupului Țin-
tă au evidențiat următoarele as-
pecte :

– Este necesară dezvoltarea 
unor noi laboratoare de cercetare în 
cadrul companiilor și al institutelor 
de cercetare, corelate cu temele de 
cercetare propuse în universități;  

– Trebuie îmbunătățită colabo-
rarea dintre mediul universitar și 
mediul privat, pentru consolidarea 
infrastructurii de cercetare; 

– Sunt necesare propuneri de 
cursuri din partea mediului privat și 
crearea, în cadrul universităților, de 
studii universitare de master, cu te-
matici punctuale;

– Este necesară intensifi carea 
numărului de workshop-uri organi-
zate între reprezentanții mediul pri-
vat și cei ai grupului țintă, mai ales 
cu reprezentanții companiilor priva-
te mici;

– Este necesară crearea de la-
boratoare specifi ce în mediul uni-
versitar care să cuprindă temele de 
cercetare de doctorat.

Reprezentanții Companiilor 
au subliniat următoarele:

– Stagiile de practică ale docto-
ranzilor sunt necesare pentru fami-
liarizarea acestora cu toate aspec-
tele tehnice și pentru consolidarea 
cunoștințelor;

– Sistemul de pregătire univer-
sitară BOLOGNIA 4+2+3 nu are 

încă un rezultat favorabil, după mai 
mulți ani de implementare;

– S-a constatat că perioada de 
trei ani pentru pregătirea doctoratu-
lui este insufi cientă și că aceasta ar 
trebui crescută;

– Firmele și companiile din in-
dustria energetică trebuie să se 
îndrepte spre Universitatea Politeh-
nica din București, pentru identifi ca-
rea și dezvoltarea unor noi teme de 
cercetare;

– Doctoratul oferă o bună pre-
gătire teoretică, dar ceva mai redu-
să  în privința pregătirii practice;

– Toate fi rmele și companiile con-
sultate au concluzionat că au nevoie 
de cadre tehnice cu o pregatire ridi-
cată: doctoranzi și postdoctoranzi. 

Aceste concluzii urmează să 
fi e diseminate tuturor factorilor 
interesați și vor fi  extrem de utile 
pentru activitatea ulterioară desfă-
șurată în cadrul Proiectului A-Suc-
ces și pentru o mai bună colabora-
re între instituțiile de învățământ 
superior și companiile din mediul 
public/privat. 
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Era sfârșitul de octombrie al 
anului 1954, iar afară era cald ca 
vara. Pomii erau încă aproape în 
întregime verzi. Câteva frunze se 
îngălbeniseră  de frică sau se înroși-
seră de rușine,  credem noi,  iar câ-
teva, mai slabe de înger, apucaseră 
să cadă. Cerul avea culoarea fl orilor 
de „nu mă uita“, iar vântul era ine-
xistent – trăgea chiulul.

Cornel s-a gândit că ar trebui să 
profi te de timpul frumos și să-i facă 
o vizită lui Victor, vărul lui, în „raiul“ 
de la Ostrov, insulă de pe lacul Fun-
deni dintr-o mahala a Bucureștiului. 
Au convenit ca în ultima sâmbătă 
din luna aceea să plece împreună de 
la uzină, să doarmă peste noapte la 
el și să se întoarcă acasă a doua zi 
după prânz. 

Victor venise la serviciu, ca de obi-
cei, cu bicicleta. A trebuit să și-o lase 
acolo,  au mers cu tramvaiul până la 
Morarilor, iar de acolo pe jos pe lân-
gă Filatura Românească de Bumbac 
până în Șoseaua Pantelimon, au urcat 
de-a lungul ei spre centrul orașului, iar 
după vreo 500 – 600 metri, au cotit-o 
la dreapta, au ajuns pe malul lacului 
Fundeni, au trecut un pod de lemn și 
au ajuns pe Ostrov. Din cel mai mare 
oraș al României, s-au pomenit în-
tr-un sătuc cu câteva ulițe colbuite, 
pe care circulau în voie orătănii și te 
lătrau câinii, cu case joase din chirpici, 
acoperite cu tablă sau carton asfaltat, 
mascate aproape complet de pomii 
din jur și vița de vie care se cățărase 
pe ele. Nici vorbă de curent electric, 
apă curentă sau canalizare! Până aici 
nu putea fi  vorba de „rai“.

Casa lui Victor, un fel de bojdeu-
că, avea numai două camere și era  
așezată pe malul lacului dinspre Șo-
seaua Fundeni. Avea însă și o prispă 
lată, care, ca să ne exprimăm ca la 
piață, făcea toți banii. Pe ea trona 
o laviță cu spătar având în fața ei o 
măsuță scundă, lungă cât lavița.

 – Hai să ne lăsăm lucrurile aici 
și cât mai e încă ziuă să facem o 
tură pe lac, i-a propus Victor. Vreau 
să prindem apusul de soare acolo.

Lacul începea la câțiva metri de 
casă, dar nu se vedea luciul apei din 

cauza abundenței de trestie și papu-
ră de lângă mal. La un ponton impro-
vizat, era legată barca lui Victor, una 
cu vâsle, nu prea mare, dar în care 
încăpeau două persoane. Au luat loc 
în ea, Victor la vâsle, Cornel pe post 
de pasager și printr-un culoar îngust 
creat în păpurișul de lângă mal,  au 
ajuns la oarecare lărgime.

– Lacul întreg nu se vede decât 
din avion, i-a explicat Victor. Aici 
este exact cum am auzit eu că e și 
în Delta Dunării: o mulțime  de ca-
nale mărginite de stuf și de sălcii pe 
care se urcă viță de vie sălbatică,   
și, din când în când, câte un ochi de 
apă, mai mare sau mai mic.  

Victor își aprinsese o țigară. 
Vâslea încet și mult timp n-a mai 
spus nimic, încât lui Cornel i-a făcut 
impresia că uitase de el. De altfel, 
în scurt timp liniștea neobișnuită 
ce-i înconjura i s-a impus și lui și 
treptat, treptat a fost complet fu-
rat de peisaj. A început să-i placă 
mângâierea stufului de pe laturi și  
atingerea crengilor sălciilor pe sub 
care treceau, clipocitul apei produs 
de vâsle, zborul unor păsări de apă 
alungate de venirea bărcii, saltul din 
apă a câte unui pește, zborul a câte 
unui fl uture, libelule sau a altei in-
secte.

Au mers așa, în tăcere, până 
când soarele s-a pregătit să apună. 
Atunci, Victor a cârmit-o spre apus 
și în curând s-a declanșat un spec-
tacol de lumini cum Cornel nu mai 
văzuse. A început prin a se colora 
cerul în culori din ce în ce mai vii, în 
care dominau rozul, roșul și violetul, 
apoi, vârfurile trestiilor au luat par-
că  foc, iar pe ochiurile de apă s-au 
întins cărări strălucitoare de lumină. 
Până și fețele lor străluceau ca cele 
ale unor tablouri cu geamuri de sti-
clă de pe pereții unei case cuprin-
se  de fl ăcări. Lui Cornel aproape 
că i s-a oprit răsufl area! „Priveliștea 
asta îi ruptă din rai!“ și-a zis. Victor 
a întors capul spre el și a fost mulțu-
mit  să vadă cât de încântat e, după 
care s-a lăsat și el pradă frumosului.  

Abia după ce soarele a apus, a 
dispărut și starea de vrajă care-i 

învăluise pe cei doi, mai ales pe 
Cornel.

– Acum o să ne întoarcem, ca să 
nu ne prindă întunericul pe lac. În 
noaptea asta nu va fi  lună, așa că 
s-ar putea să ne rătăcim.  

Ajunși la casa lui Victor, Cornel 
a văzut cum arată ea și pe dinăun-
tru. Dintre cele două camere, una 
era dormitor și cameră de zi, cea-
laltă bucătărie. Erau atât de scunde, 
încât nu lipsea mult ca lunganul de 
Cornel să atingă cu capul tavanele 
lor. Între ele era un mic antreu, iar 
în bucătărie era și un pat. În toată 
casa domnea ordinea și curățenia 
de n-ai fi  zis că n-a pus mâna acolo 
și o femeie. Nici vorbă! Era numai 
meritul lui Victor. 

– Am prins ieri niște pește, o 
să-l prăjesc, o să fac o mămăligă 
lângă el și un pic de mujdei de ustu-
roi,  o să-l stropim cu vinul adus de 
tine și asta o să ne fi e cina din seara 
asta, l-a anunțat Victor.

Au mers amândoi în bucătărie. 
Victor, a aprins o lampă cu gaz, pen-
tru că aproape se întunecase, a fă-
cut focul în sobă, a pus la fi ert mă-
laiul pentru mămăligă,  după care 
a adus de afară un ciubăr cu apă în 
care se zbăteau cel puțin o duzină 
de crapi măricei. 

–  Ce zici, o să ne ajungă?
– Nu cred, a glumit Cornel.
Au preparat împreună cina, în 

sensul că Victor a făcut mămăliga, a 
curățat și prăjit peștele, iar Cornel a 
curățat și pisat usturoiul. Printre pi-
cături, au ciocnit câte un păhărel de 
tescovină, țuică din struguri tescuiți 
care se făcea și se bea prin satele 
din jurul Bucureștiului, dar și în ma-
halalele lui, care, de fapt, erau tot 
un fel de sate.

– Nu se compară cu pălinca 
noastră din Sălaj, dar îi bună după 
ce te înveți cu ea, a ținut să preci-
zeze Victor.

Un pahar plin cu ceva care să 
aibă și nițel spirt  e bun și pentru că 
dezleagă limbile și îndeamnă omul 
la vorbă. Fără  el,  nu credem că 
Cornel ar fi  afl at de la Victor  atâtea 
amânunte interesante în legătură 

OSTROV (fragment din romanul „Nu te lăsa!“)
Artemiu Vanca  
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cu multele feluri în care se poate 
prepara peștele.

– O să mâncăm pe târnaț, l-a 
anunțat Victor, după care s-a și dus 
acolo și a aprins o lampă, din acelea 
cu  oglindă,  pe care a agățat-o de 
un cui bătut în peretele casei. Abia 
a pus-o acolo, că au și început să 
se ciocnească de sticla ei mai multe 
insecte proaste. După asta, a adus 
pe măsuță tacâmuri, pahare, bună-
tățile pregătite și sticla cu vin.

– Asta-i tot, a zis el. Putem în-
cepe. 

 S-au așezat amândoi pe laviță 
și au început să se ospăteze, acom-
paniați de țârâitul greierilor din cur-
te, orăcăitul broaștelor de pe lac și 
din când în când cântecul unei cu-
cuvele. 

– Se zice că păsările astea sunt 
prevestitoare de rău, a spus Cornel, 
referindu-se la cucuvea.

– Nu și în Ostrov, i-a răspuns 
Victor. Aici sunt alte legi.

Pe cer erau o puzderie de stele, 
lipsea însă  Luna, așa cum prezisese 
Victor. Peștele era delicios, mămăliga 
gustoasă, iar usturoiul le făcea și mai 
bune pe amândouă. Până când au 
destupat sticla cu vin, cina lor a de-
curs în tăcere, licoarea aurie însă, că 
asta era culoarea vinului care se  cu-
venea la pește, le-a dezlegat din nou 
limbile. Cornel a vrut să afl e cât mai 
multe despre insula pe care se afl au, 
iar Victor s-a dovedit a ști despre ea o 
mulțime de lucruri interesante.

– Tare de mult, pe insula asta 
erau aduși oamenii bolnavii de ciu-
mă. Pe atunci ea era a nimănui 
sau, bag seama, a statului. Mai 
aproape de vremurile noastre, a 
aparținut lui Tache Ionescu, des-
pre care se spune că a fost poli-
tician și prim-ministru între cele 
două războaie. A vândut-o, pe 
parcele,  unor amărâți, care și-au 
făcut aici case și au cultivat câte 
un petic de pământ. Pe aceștia i-a 
cununat și le-a botezat copiii. Cei 
mai vechi ostroveni, își zic „fi nii lui 
Tache Ionescu“ și se consideră mai 
breji decât cei veniți aici mai târ-
ziu. Adevărul este că sunt foarte 
legați de peticul acesta de pământ. 
Au fost de multe ori victime ale re-
vărsărilor Colentinei, au rămas și 
fără case, dar n-au plecat în altă 
parte. Si le-au reconstruit cum au 
putut și au luat totul de la înce-
put.  Asta-i cauza pentru care nu 

sunt case mai răsărite pe insulă. Și 
acum îi sălbătăcie aici, dar, în tre-
cut, ea era și mai mare. Se zice că 
era loc de refugiu și ascunzătoa-
re pentru oameni certați cu legea. 
Chiar Terente, haiducul ăla din Bal-
ta Brăilei, căruia i se mai zicea și 
Regele Bălților, s-a ascuns aici.

– Despre el am citit că avea 
mare succes la femei. O fi  făcut pră-
păd și printre ostrovence? 

– Se vorbește că l-au căutat aici 
și multe bucureștence din lumea 
bună. Alături de calea ferată, există 
o salcie căreia i se zice „A lui Teren-
te“. O fi  fost sădită de vreo femeie 
care s-a iubit cu el în locul ăla.

– Există biserică pe insulă?
– Nu este. Locuitorii de aici tre-

buie să-și ducă morții în Dobroiești, 
la Mănăstirea Mărcuța sau la alt ci-
mitir din București. 

„Singura posibilitate a unora de 
aici să ajungă din Evul Mediu în Epo-
ca Modernă“ și-a zis Cornel.

– Ei mai  cred și în duhuri, în 
descântece și în alte prostii, a conti-
nuat Victor. Se zice că există un duh 
al bălții pe care îl cheamă Zdravete. 
Dacă vrei să ai spor la pescuit și să 
nu te îneci în lac – au fost câteva ca-
zuri – trebuie să te pui bine cu el. Se 
procedează în felul următor: se iau 
două pâini mari făcute în casă, se 
golesc de miez și se umplu cu tes-
covină și li se dă drumul pe apă. Se 
zice că Zdravete le trage la fund și 
bea ce-i înăuntru lor, după care are 
grijă de tine. 

– Ai făcut și tu asta?
– Eu n-am făcut-o, că nu cred 

în astfel de bazaconii, dar a făcut-o 
pentru mine nevastă-mea, fi e ierta-
tă, că era tare superstițioasă. Există 
și o femeie pe insulă, un fel de vră-
jitoare,  care te poate vindeca mai 
ales de bolile de care nu suferi, și 
care le știe pe toate câte s-au în-
tâmplat sau se vor întâmpla pe lu-
mea asta.

Au mai discutat mult, despre 
multe, în noaptea aceea. Peștele 
s-a dovedit a fi  de ajuns, vinul însă, 
nu. Victor a mai adus din cămară o 
sticlă identică cu cea de la Cornel, 
pe care însă, n-au fost în stare s-o 
dovedească pe toată. S-au culcat 
târziu, Cornel în dormitor și Victor 
în bucătărie, în ciuda protestelor 
primului.

Gazda s-a sculat de cum s-a fă-
cut ziuă și încă înainte de-a i se trezi  

musafi rul, micul dejun era gata. A 
trebuit să-l zgâlțâie serios pe vărul 
său ca acesta să se învrednicească 
să întredeschidă ochii, după care 
s-a uitat printre sprâncene la el, 
apoi a dat fuga la fereastră și s-a 
uitat afară.

– După ce te uiți?! l-a  întrebat, 
mirat, Victor

Cornel s-a frecat la ochi, i-a  
deschis complet, s-a uitat bine la el 
și se pare că abia atunci s-a trezit 
de-a binele.

– Visasem ceva.
– Ce visaseși?
– Păi, să vezi… și Cornel se uita 

la el și parcă nu-i venea să spună.
– Hai, spune!
– Am visat că era ziuă și eram 

aici, cu tine. La un moment dat, au 
început să se audă câteva glasuri în 
stradă care s-au înmulțit repede și 
au devenit din ce în ce mai puterni-
ce. Ai ieșit să vezi despre ce-i vor-
ba. Te-ai întors cu o fi gură speriată 
și mi-ai spus „Hai să fugim!“. „De 
ce?“, te-am întrebat eu. „La poar-
tă s-au adunat o mulțime de femei, 
unele de aici, de pe insulă, altele 
venite din București. Spun că au 
auzit că eu îl găzduiesc pe Terente 
și că vor neapărat să-l vadă.“, mi-ai 
răspuns tu.  „Și nu le-ai spus că nu-i 
vorba de Terente?“, te-am întrebat 
eu. „Le-am spus, dar degeaba, vor 
neapărat să se convingă, cu ochii 
lor“, mi-ai răspuns. „Lasă-le să intre 
și o să se convingă repede.“, te-am 
îndemnat eu. „N-au să se convingă 
decât după ce o să te dezbrace la 
pielea goală și vor fi  atât de grăbite 
s-o facă, încât praful o să se aleagă 
de hainele astea  de pe tine și s-ar 
putea ca nici tu să nu scapi întreg. 
Hai s-o ștergem că mai e puțin, 
rup poarta și ne pomenim cu ele în 
casă.“ mi-ai spus, și ai început să 
mă zgâlțâi ca să mă faci să înțeleg 
că situația e groasă. În momentul 
acela m-am trezit.

Au făcut haz de visul lui, au 
mâncat și, așa cum își plănuiseră 
de cu seara, au ieșit pe „baltă“, la 
pescuit. Până când s-au despărțit, 
Victor nu i-a mai zis altfel lui Cornel, 
decât, Terente.

Pe lac era mai lumină decât în 
ziua anterioară, mai soare, mai fl u-
turi și mai libelule, cum ar fi  spus 
un mare poet de mai târziu, care la 
vremea aceea se pregătea să de-
buteze în volum. Și încă ceva : apa 
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era mai transparentă, cerul mai al-
bastru, aerul mai proaspăt. Toate 
puse la un loc îi făceau pe cei doi 
să se bucure că trăiesc și că sunt 
acolo.

Cornel lua pentru prima oară 
în viață o undiță în mână. A fost 
instruit  de Victor cum să stea în 
barcă în picioare ca să nu cadă în 
apă, cum să pună momeala în câr-
lig, cum să-l arunce în apă, cum 
să tragă de undiță când simte că 
peștele „mușcă“, cum să-l scoată 
apoi din cârlig. Era nerăbdător să 
prindă primul pește, dar evenimen-
tul întârzia să se producă. În timp 
ce Victor scotea din apă unul după 
altul, îi făcea impresia că pe lân-
gă undița lui peștii treceau fără s-o 
bage în seamă și nu-și explica  de 
ce, de câte ori scotea cârligul din 
apă ca să-l arunce mai departe, în 
el nu mai are momeală.

– Nu simți când mușcă, ca să 
tragi imediat de undiță. Fii mai 
atent! l-a sfătuit Victor.

Cornel a trecut dintr-o extremă 
în alta. De unde înainte uita să tragă 
de undiță, a început să tragă de ea 
de câte ori apa clătina pluta, și tot 
trăgând așa de ea, s-a întâmplat, la 
un moment dat, să scoată afară și 

un pește, un crap de toată frumuse-
țea. A sărit în sus de bucurie, încât 
a dezechilibrat barca și erau să cadă 
amândoi în apă.

– Până aici a fost greu. De acum 
încolo ai să-i prinzi unul după altul, 
l-a încurajat Victor.

Nu s-a întâmplat întocmai așa, 
dar până la prânz, când a luat sfâr-
șit partida lor de pescuit, a mai 
prins câțiva. Cornel și-a dat seama  
că așteptarea să muște peștele, 
apoi curiozitatea de a vedea ce ai 
prins și eventual satisfacția de a fi  
scos din apă unul mare, sunt ingre-
dientele care dau farmec pescuitu-
lui.  Mai e însă și peisajul în care 
pescuiești și, dacă nu ești orb la 
frumusețile naturii și surd la vocile 
ei, pe o baltă ca cea care înconjura 
Ostrovul, poți încerca o mulțime de 
alte satisfacții. Era convins că Sa-
doveanu, de exemplu, nu pescuia 
ca să aibă ce mânca, ci ca să se bu-
cure de ce îi ofereau peisajele râu-
rilor de munte și cele ale bălților de 
la șes. Credea că nu era preocupat 
să rețină ce vedea pentru a-l reda 
mai târziu în una dintre scrierile 
sale. Era convins că marii scriitori 
înregistrează involuntar ceea ce 
văd și trăiesc, iar ulterior  le revar-

să în operele lor. Ele se constituie 
în așa zisa „experiență de viață“, 
care este apanajul aproape exclu-
siv al scriitorilor vârstnici, cei tineri 
încercând să o suplinească prin in-
teligență și imaginație.

La prânz, Victor a făcut o ciorbă 
de  pește în care a ținut să pună, în 
primul rând,  peștii prinși de Cornel. 
Ciorba a fost foarte  bună și din ca-
uza asta.

La ora două, Cornel a  plecat din 
Ostrov, încărcat de impresii plăcute, 
direct spre casa familiei Petrescu, 
pentru a-și face datoria de medi-
tator. I-a mulțumit lui Victor și „l-a 
amenințat“ că va mai veni.

– Te mai aștept împreună cu 
Ioana, i-a răspuns el.

„Victor își închipuie că între mine 
și Ioana s-a înfi ripat o idilă“ „ și-a 
zis, pe drum, Cornel. „Lucrurile nu 
stau însă așa. O simpatizez mult pe 
fata asta, dar nu m-am îndrăgos-
tit de ea. Când mă uit la ea, o văd 
pe Maria, sora mea,  și am pentru 
ea aceleași sentimente ca pentru 
ea. De altfel, de la povestea mea 
de dragoste cu Florița, din copilă-
rie, n-am mai fost în stare să mă 
îndrăgostesc de nicio fată. Parcă aș 
fi  blestemat!“. 
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