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Editorial
„VIITORUL ESTE ELECTRIC“ DAR CARE ESTE FILIERA
DE OBȚINERE A ENERGIEI ELECTRICE?
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier al CNR – CME
Astăzi este larg acceptat faptul
că viitorul aparține aplicațiilor energiei electrice („viitorul este electric“).
Dar această formă secundară de
energie trebuie să fie produsă în condițiile în care se impune ca amprenta
de carbon a procesului să fie minimă.
Purtătorii primari de energie sub
formă de combustibili fosili care au
avut un rol deosebit de important în
dezvoltarea societății umane, sunt
acum de neacceptat datorită produselor de ardere cu conținut important de substanțe poluante și cu
eficiență redusă a conversiei. La
sfârșitul secolului XX omenirea
a conștientizat că o dezvoltare
în continuare pe baza combustibililor fosili este o adevărată
sinucidere și au fost căutate soluții pentru noi surse primare de
energie, fără efecte distructive
asupra mediului ambiant.
Utilizarea energiei potențiale a apelor stocate în lacuri de
acumulare și a energiei cinetice
a apelor în mișcare pentru producerea energiei electrice au fost
soluțiile care s-au bazat pe experiența de veacuri a omenirii de utilizare a forței apelor pentru obținerea
de energie pentru necesități locale.
Importanța marilor hidrocentrale
în balanța necesarului de energie a
societății a fost relevantă odată cu
dezvoltarea sistemelor de transport
de energie electrică începând cu
sfârșitul secolului al XIX-lea. Deși
marile hidrocentrale nu determină
emisii poluante în mediul ambiant,
amplele lucrări de amenajare determină importante modificări ale
zonei, iar avantajele și dezavantajele acestor modificări trebuie să
fie luate în considerare la evaluarea
acestei importante surse de energie
electrică.
Energia obținută prin scindarea
atomului de uraniu a reprezentat și
reprezintă încă o soluție acceptată
pentru generarea energiei electrice
fără emisii poluante. Eficiența încă
redusă a conversiei energiei atomului în energie electrică, reziduurile
nocive care apar și care sunt acti-

ve mulți ani și posibilele accidente
grave care pot apărea în funcționare fac ca această sursă de energie
primară să nu cunoască o acceptare unanimă. Studiile actuale pentru
utilizarea thoriului împreună cu uraniul ar putea reduce această problemă a centralelor nucleare actuale.
Utilizarea energiei solare în alte
forme decât energia stocată în pământ în milioane de ani și anume a
energiei transmisă în timp real s-a
considerat că, odată cu dezvoltarea

tehnologică necesară, poate asigura
necesarul de energie al omenirii, cu
o poluare minimă a mediului ambiant. Energia maselor de aer în mișcare, energia radiației solare, energia valurilor, energia mareelor au început să stea în atenția specialiștilor
ca surse regenerabile cu posibilitatea practică de conversie în energie
electrică și au cunoscut o largă aplicabilitate care ar putea asigura necesarul de energie pe termen lung.
Caracterul specific al acestor forme
de energie, impredictibilitate și inconstanță, determină ca necesară
stocarea energiei electrice generate
sau utilizarea unui vector energetic
intermediar, hidrogenul, pentru generarea de energie electrică și căldură pentru folosințe industriale.
De fapt, se consideră că asistăm
la sfârșitul epocii carbonului și începutul epocii hidrogenului. Deoarece
hidrogenul nu se găsește în formă
naturală pe pământ este necesară
producerea sa industrială. Hidrogenul „gri“ produs pe baza combustibililor fosili nu poate fi o soluție
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pentru viitorul nostru. Hidrogenul
„verde“ generat prin electroliză pe
baza energiei electrice din surse regenerabile poate fi o soluție ecologică pentru aplicațiile de viitor ale
hidrogenului. Desigur că trebui rezolvate în viitor problemele legate
de randamentul conversiei și cele
legate de stocarea hidrogenului.
Hidrogenul este o sursă excepțională de energie, un kilogram de
hidrogen stochează o energie de trei
ori mai mare decât un kilogram de
benzină și de 5 ori mai mare
față de cea mai bună baterie
electrică. Utilizarea judicioasă a celor 1000 W/m2 care
ajung în medie la suprafața
pământului poate să asigure
întregul necesar de energie
pentru dezvoltare în viitor.
Una dintre cele mai
actuale aplicații ale energiei electrice este mobilitatea electrică. Desigur că
și în prezent mobilitatea
electrică este larg întâlnită. Tramvaiul, troleibuzul, metroul,
transportul pe calea ferată au fost
printre primele utilizări ale energiei electrice și au avut și au un rol
important în limitarea poluării mediului ambiant. Astăzi cunoaștem
ample preocupări pe plan mondial
pentru trecerea la acționarea electrică a automobilelor electrice, camionetelor, camioanelor și chiar a
avioanelor.
Exigențele legate ca amprenta
surselor de energie electrică asupra
mediului ambiant să fie redusă la
minim determină ca pe termen lung
să fie luate în considerație, la nivelul
cunoștințelor actuale, numai următoarele filiere de generare a energie
electrice:
– conversia energiei hidraulice;
– conversia energiei radiației solare în celulele fotoelectrice, stocarea energiei generate și apoi utilizarea ca sursă predictibilă de energie;
– conversia energiei maselor de
aer în mișcare, stocarea energiei
generate și apoi utilizarea ca sursă
predictibilă de energie;
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– utilizarea celulelor cu combustibil pentru recompunerea apei cu
generarea de energie electrică;
– utilizarea energiei de fuziune
a hidrogenului în viitoarele centrale
nucleare.
Nu trebuie uitată și o preocupare foarte importantă de creștere
a disponibilului de energie electrică
fără poluare prin creșterea eficienței în utilizarea energiei
electrice în toate procesele de conversie la
energia finală.
Pentru aplicațiile de
mobilitate electrică sunt
în atenția specialiștilor
soluțiile cu energie electrochimică stocată în baterii de acumulatoare și
cele cu stocare în hidrogen și utilizarea de celule cu combustibil pentru
conversie în energie electrică. Ambele soluții au
avantaje și dezavantaje
care vor decide care va fi
soluția adoptată în viitor.
În prezent, soluția cu baterii de acumulatoare pare a avea o
atractivitate mai mare față de soluția
cu hidrogen, dar masa mare a bateriilor (sute de kilograme) și durata
mare a procesului de încărcare după
descărcare la antrenarea automobilului pe un traseu, impun găsirea de
soluții care să crească atractivitatea
acestei soluții.
Aplicațiile de mobilitate electrică
utilizând hidrogen și celule cu combustibil încep să fie din ce în ce mai
întâlnite la vehiculele de dimensiuni
mai mari, cu avantajul unei încărcări
rapide cu combustibil, dar rămân în
discuție problemele legate de producerea și manipularea hidrogenului.
Desigur că pentru cazuri particulare, pentru vehiculele de mar-
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fă pot fi utilizate autostrăzi dotate
cu circuite electrice din care poate
fi extrasă energia cu ajutorul unor
trolee (soluția întâlnită în prezent în
Suedia și Germania).
Cel mai probabil, transportul
aerian se va baza de rezervor de
hidrogen și celule cu combustibil
pentru producerea energiei electrice necesară alimentării motoarelor

electrice de antrenare.
Care vor fi soluțiile adoptate în viitor este greu de anticipat,
mai ales că partizanii fiecărei soluții prezintă, de fiecare dată, numai
avantajele fără a indica și dificultățile. Toate centrele de cercetare în
domeniu depun eforturi constante
pentru elaborarea de noi soluții, noi
tehnologii și poate noi metode de
generare a energiei electrice, astfel
că viitorul poate să ne rezerve multe surprize. Probabil că cea mai așteptată și care se lasă încă așteptată este apariția centralelor electrice
cu fuziune care, posibil, vor acoperi
în întregime necesarul de energie
al omenirii, fără să perturbe mediul
ambiant.

Actuala perioadă de tranziție a
sfârșitului epocii carbonului spre
epoca hidrogenului, de creștere a
ponderii aplicațiilor electrice în industrie și societate necesită
un
aport deosebit al specialiștilor în
domeniu. Cu toate eforturile pentru creșterea eficienței în utilizarea energiei electrice, necesarul de
energie electrică va crește acestora le revine obligația de
a elabora o structură a
sistemului energetic și un
management al rețelei
care să asigure o alimentare fiabilă și predictibilă a
utilizatorilor.
Este de remarcat entuziasmul oamenilor politici din România care își
propun să adopte o strategie a hidrogenului astfel
ca țara noastră să devină
un hub energetic în care
hidrogenul să aibă o pondere importantă.
Dar în această perioadă de tranziție combustibilii fosili, în special gazul
metan, vor avea un rol important
pentru a asigura necesarul de energie pentru o societate în dezvoltare iar studiile de specialitate se vor
concentra pe utilizarea eficientă a
acestei forme de energie și pe reducerea poluării mediului ambiant în
toate etapele, de la extragere până
la utilizare.
Deși există mai multe soluții
pentru generarea energiei electrice
pentru viitor, utilizarea energiei radiațiilor solare transmisă în timp real
rămâne o opțiune care este luată în
considerare din ce în ce mai amplu.
Poate doar centralele nucleare cu
fuziune, cu hidrogen atmosferic, nu
vor fi dependente de energia solară
utilizând energia din univers. 
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Politici energetice
CĂTRE O TRANZIȚIE A ENERGIEI CURATĂ
ȘI ECHITABILĂ*
Combaterea schimbărilor climatice și realizarea unei tranziții energetice curate și juste sunt cele mai mari
provocări ale secolului XXI. Acestea
sunt, de asemenea, principalele priorități ale noii strategii europene pentru o creștere ecologică și durabilă
– Pactul verde european – cu care
Comisia intenționează să reducă emisiile de CO2 cu cel puțin 55% până în
2030 și să atingă neutralitatea climei
până în 2050.
Peste tot pe continent, utilizarea
combustibililor fosili este în declin. Din
ce în ce mai multe țări UE anunță o
eliminare treptată
a cărbunelui sau
se pregătesc pentru aceasta, ceea
ce nu este doar o
veste bună pentru climă, ci prin
reducerea utilizării cărbunelui, ne
protejăm și mediul
și ne îmbunătățim
condiția de viață și
sănătatea. De asemenea, are sens
economic, deoarece energia din
surse regenerabile
este produsă la un
preț competitiv, de obicei mai mic decât generarea celei pe bază de combustibili fosili iar sectorul energiei curate are potențialul de a crea milioane
de noi locuri de muncă.
Mergem în direcția corectă, dar
aceste schimbări pot avea un impact
negativ asupra anumitor comunități,
cel mai important, cele ale căror
mijloace de trai depind de extracția
și utilizarea de cărbune, turbă sau
șisturi petroliere. Ne aflăm într-un
moment istoric de cotitură, un moment transformator pentru societățile noastre și trebuie să ne asigurăm
că această tranziție este echitabilă
pentru cetățenii UE din toate regiunile, că beneficiile sale ajung la toată
lumea iar consecințele negative sunt
atenuate. Acesta este motivul pentru care Comisia ia măsuri pentru a
pune în aplicare o tranziție justă.

Susținerea cărbunelui,
turbei și a șisturilor
petroliere în tranziția lor
energetică

Cărbunele este încă exploatat
în 31 de regiuni din 11 țări ale UE,
activitățile de cărbune asigurând locuri de muncă pentru aproximativ
230.000 de persoane. Aproximativ
18% din mixul european de producere a energiei electrice s-a bazat
pe cărbune în 2019.
Un număr de alte țări din UE
utilizează turbă sau șisturi petroliere pentru producerea de energie,

cu caracteristici regionale similare și
consecințe asupra emisiilor de CO2.
Tranziția energetică va fi foarte perturbatoare pentru astfel de regiuni
și țări, cu un impact direct asupra
realității economice și sociale locale.
Pentru a se asigura că nicio regiune nu este lăsată în urmă, Comisia
a lansat inițiativa pentru regiunile
cu intensitate de cărbune și carbon
în tranziție în 2017 și a introdus recent Mecanismul tranziției echitabile, pentru a ajuta lucrătorii, precum
cei din regiunile de cărbune, cu sprijin financiar și suport practic.

Mecanismul tranziției
echitabile

Un instrument cheie de sprijin
pentru regiunile de cărbune din sfera
Pactului verde european este instituirea Mecanismului tranziției echi-

tabile, care urmărește să se asigure
că tranziția către o economie neutră
din punct de vedere climatic are loc
într-un mod corect. Acesta va oferi
sprijin specific pentru a ajuta la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde
EUR în perioada 2021 – 2027 în cele
mai afectate regiuni, pentru a atenua
impactul socio-economic al tranziției.
Ca parte a mecanismului de tranziție echitabilă, Fondul tranziției echitabile va aloca 7,5 miliarde EUR din
fonduri UE noi pe care statele membre le pot utiliza. Fondul va acorda
subvenții regiunilor pentru a sprijini
lucrătorii cu dezvoltarea și formarea competențelor, pentru a
ajuta întreprinderile, întreprinderile nou-înființate și incubatoarele să creeze noi oportunități economice și să sprijine investițiile în
tranziția către o energie curată.
Pentru a ajuta mai bine țările și regiunile UE să deblocheze
sprijinul disponibil prin intermediul mecanismului de tranziție
echitabilă, Comisia Europeană a
lansat Platforma tranziției echitabile. Se bazează pe inițiativa
destinată regiunilor de cărbune
din UE aflate în tranziție, pentru
continua să ofere un forum public pentru regiunile de cărbune, turbă și șisturi petroliere pentru
a face schimb de idei și soluții legate
de tranziție.
În plus, Platforma tranziției echitabile va oferi asistență tehnică și
consultativă pentru părțile interesate
publice și private din cărbune și alte
regiuni cu consum ridicat de carbon,
cu acces facil la informații despre
oportunitățile de finanțare și sursele de asistență tehnică. Platforma
se va asigura că cele 40 de miliarde
de euro propuse în cadrul Fondului
tranziției echitabile vor fi direcționate
către proiectele corecte și nicio regiune nu va rămâne în urmă. De asemenea, va sprijini accesul la schema
dedicată din Invest EU și va facilita
împrumutul pentru sectorul public,
care împreună cu Fondul tranziției
echitabile formează cei trei piloni ai
Mecanismului tranziției echitabile. 

*) Preluare după www.ec.europa.eu.
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Politici energetice
INVESTING IN NEW ENERGY INFRASTRUCTURE: GREEN
LIGHT FOR EU GRANTS WORTH NEARLY €1 BILLION*
EU Member States agreed on
the 1st of October on a Commission
proposal to invest €998 million in
key European energy infrastructure
projects under the Connecting Europe Facility (CEF). Yesterday›s positive vote provides financial aid for
works and studies for ten projects.
The largest amount of funding
goes to the Baltic Synchronisation
Project (€720 million), to better integrate the electricity markets of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland.
Other projects include a smart electricity grid linking Hungary
and Slovakia (€102 million), and the first-ever CEF
grant for works on a CO2
transport project for Belgian and Dutch ports.
Kadri Simson, Commissioner for Energy, said:
“These ten projects will
contribute to a more modern, secure and smart energy infrastructure system,
which is crucial for delivering the European Green
Deal and meeting our ambitious 2030 climate targets.
Yesterday›s decision marks
a decisive step in the Baltic
Synchronisation process in
particular, a project of European strategic interest.
These investments will help
sustain the EU›s economic recovery
and create jobs.”
The allocation of funds is in line
with the objectives of the European Green Deal, with 84% of funds
going to electricity or smart grid
projects. Yesterday’s vote grants
financial aid for ten projects: two
for electricity transmission, one for
smart electricity grids, six for CO2
transport (including five studies),
and one for gas. The projects green
lighted yesterday include:
Baltic Synchronisation Project, Phase II (€720 million): Following a previous investment, this
new funding will go to the construction of Harmony Link – an electricity
cable connecting Poland and Lithua-

tant project for the roll-out of offshore wind in the North Sea.
Background
For Europe to transition to a
clean and modern economy, it is
necessary to adapt European infrastructure to the future needs of the
energy system. Interconnections
form the backbone of an integrated
EU energy market, which will improve Europe’s security of supply,
reduce the dependence on single
suppliers and give consumers more
choice. It is also essential for renewable energy
sources to thrive
and for the EU
to deliver on its
Paris Agreement
commitments
and its ambition
to become climate neutral by
mid-century.
Only
Projects of Common
interest (PCIs)
on the Union list
adopted by the
Commission are
eligible for a CEF
grant. The latest PCI list was
published in October 2019 and
North Sea Wind Power Hub
the next PCI list
– the 5th - is expected to enter into
cient integration of renewables.
The Porthos CO2 transport force in early 2021. CEF-Energy has
network project (€102 million): already awarded almost €4 billion in
This project between the Nether- grants since 2014 with 65% allocatlands and Belgium will develop an ed to electricity projects, including
open access CO2 transport network smart grids.
in three of Europe›s main ports
Future CEF–Energy funding is
(Rotterdam, Antwerp and North Sea subject to a final agreement by the
Port) leading to an offshore storage EU institutions on the Mulitannual Fisite in the North Sea.
nancial Framework for 2021 – 2027.
The Bulgaria – Serbia Inter- Future awards will be in line with the
connector (€28 million): This prior- planned revision of the Trans-Euroity project agreed under the CESEC pean Networks for Energy (TEN-E)
High-Level Group will improve secu- Regulation. The Commission is due
rity of supply and diversification of to table its TEN-E proposal before the
end of 2020, to ensure a future-proof
gas imports in Southeast Europe.
North Sea Wind Power framework to allow the EU to fund
Hub (€14 million): A study to sup- the infrastructure needed for deliverport the development of an impor- ing the European Green Deal. 
nia through the Baltic Sea. The cable will become a building block for
the future offshore grid in the Baltic Sea. This funding will also cover
investments such as synchronous
condensers in Estonia, Latvia and
Lithuania.
Danube Ingrid (€102 million):
This smart electricity grid project in
Hungary and the Slovak Republic
will improve network management
and increase the quality and security of supply for all market participants. It will also support the effi-

*) Preluare după www.ec.europa.eu.
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Type of trading: ƵĐƟŽŶ
Trading days:ǀĞƌǇĚĂǇŽĨƚŚĞǇĞĂƌ
Price: ^ĞƚǁŚĞƌĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚĐƵƌǀĞƐĨŽƌƐĞůůĂŶĚďƵǇŵĞĞƚ

Product: ,ŽƵƌůǇĂŶĚďůŽĐŬĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĚĞůŝǀĞƌǇĐŽŶƚƌĂĐƚƐ
Delivery period: ^ĂŵĞĚĂǇŽƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĚĂǇ
Type of trading: ^ŝŶŐůĞ/ŶƚƌĂͲĂǇŽƵƉůŝŶŐDŽĚĞůŽŶƟŶƵŽƵƐŝŶƚƌĂĚĂǇŵĂƌŬĞƚ
Trading days:ǀĞƌǇĚĂǇŽĨƚŚĞǇĞĂƌ
Price: &ŝƌƐƚͲĐŽŵĞĮƌƐƚͲƐĞƌǀĞĚƉƌŝŶĐŝƉůĞͲŚŝŐŚĞƐƚďƵǇƉƌŝĐĞĂŶĚƚŚĞůŽǁĞƐƚƐĞůůƉƌŝĐĞ
ŐĞƚƐĞƌǀĞĚĮƌƐƚ

sŽůƵŵĞDtŚ
WƌŝĐĞƵƌŽͬDtŚ
DĂƌŬĞƚ^ŚĂƌĞй
sĂůƵĞŵŝů͘ƵƌŽ

Ϯϯ͕ϭϯϮ͕ϵϯϱ
ϱϬ͘ϯϳ
ϰϭ͘Ϭϲ
ϭ͕ϮϮϲ͘Ϭ

sŽůƵŵĞDtŚ
WƌŝĐĞƵƌŽͬDtŚ
DĂƌŬĞƚ^ŚĂƌĞй
sĂůƵĞŵŝů͘ƵƌŽ

ϯϳϰ͕ϵϳϬ
ϯϳ͘ϲϵ
Ϭ͘ϲϳ
ϭϰ͘ϭ

Electricity Bilateral Contracts
CMBC-EA-Flex newly launched

CMBC-FP

CMBC-CN

Product: &ƌĂŵĞǁŽƌŬĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ contracts
Delivery period: хϭŵŽŶƚŚĨŽƌĂƐĞ͕ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚWĞĂŬ
ĂŶĚKīͲWĞĂŬůŽĂĚƚǇƉĞ
Type of trading:ǆƚĞŶĚĞĚĂƵĐƟŽŶ
Trading days: Working days
Price: ƋƵŝůŝďƌŝƵŵŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞ

Product: &ƌĂŵĞǁŽƌŬĨƵĞůƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĐŽŶƚƌĂĐƚƐ
Delivery period:хϭĚĂǇĨŽƌĂƐĞ͕WĞĂŬĂŶĚKīͲWĞĂŬ
ůŽĂĚƚǇƉĞ
Type of trading: KƉĞŶĐĂůůĂƵĐƟŽŶ
Trading days: Working days
Price: ĞƐƚƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŽīĞƌƉƌŝĐĞ

Product: Standard electricity contracts
Delivery period: >1 day for Base, standardized Peak
ĂŶĚKīͲWĞĂŬůŽĂĚƚǇƉĞ
Type of trading: ŽŶƟŶƵŽƵƐƚƌĂĚŝŶŐ
Trading days: Working days
Price: ĞƐƚƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŽīĞƌƉƌŝĐĞ

Traded contracts
ϭϮ͕ϳϱϱ͕ϳϬϳ
ϲϭ͘Ϭϲ
ϳϳϴ͘ϴ

sŽůƵŵĞDtŚ
WƌŝĐĞƵƌŽͬDtŚ
sĂůƵĞŵŝů͘ƵƌŽ

LCM

CM-OTC

CMUS

Product: &ƌĂŵĞǁŽƌŬĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĐŽŶƚƌĂĐƚƐ
Delivery period: ĞƚǁĞĞŶϭĂŶĚϱǇĞĂƌƐ͕ĨŽƌĂƐĞ͕
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚWĞĂŬĂŶĚKīͲWĞĂŬůŽĂĚƐŚĂƉĞƐ
Type of trading: DĞƚŚŽĚƐĞƚďĂƐĞĚŽŶŶĞŐŽƟĂƟŽŶ͕
KƉĞŶĐĂůůĂƵĐƟŽŶĂŶĚŽŶƟŶƵŽƵƐƚƌĂĚŝŶŐ
Trading days: Working days
Price: ĞƐƚƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŽīĞƌƉƌŝĐĞ

Product: Standard electricity contracts (based on
EFET agreements)
Delivery period: >1 day for Base, standardized Peak
ĂŶĚKīͲWĞĂŬůŽĂĚƚǇƉĞ
Type of trading: ŽŶƟŶƵŽƵƐƚƌĂĚŝŶŐ
Trading days: Working days
Price: &ŝƌƐƚͲĐŽŵĞĮƌƐƚͲƐĞƌǀĞĚƉƌŝŶĐŝƉůĞͲŚŝŐŚĞƐƚďƵǇ
ƉƌŝĐĞĂŶĚƚŚĞůŽǁĞƐƚƐĞůůƉƌŝĐĞŐĞƚƐĞƌǀĞĚĮƌƐƚ

Product: &ƌĂŵĞǁŽƌŬĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĐŽŶƚƌĂĐƚƐ
Delivery period: хϭŵŽŶƚŚĨŽƌĂƐĞĂŶĚ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚWĞĂŬůŽĂĚƚǇƉĞ
Type of trading: ŽŶƟŶƵŽƵƐƚƌĂĚŝŶŐ
Trading days: &ŝƌƐƚDŽŶĚĂǇŽĨƚŚĞŵŽŶƚŚ
Price: ĞƐƚƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŽīĞƌƉƌŝĐĞ

Traded contracts
ϮϮ͕ϱϯϯ͕ϯϳϭ
ϱϲ͘ϳϯ
ϭ͕Ϯϳϴ͘ϯ

sŽůƵŵĞDtŚ
WƌŝĐĞƵƌŽͬDtŚ
sĂůƵĞŵŝů͘ƵƌŽ

Traded contracts
ϳ͕ϴϮϳ͕ϳϯϲ
ϱϴ͘ϰϲ
ϰϱϳ͘ϲ

sŽůƵŵĞDtŚ
WƌŝĐĞƵƌŽͬDtŚ
sĂůƵĞŵŝů͘ƵƌŽ

Traded contracts
ϲ͕ϳϮϬ
ϲϵ͘ϲϵ
Ϭ͘ϱ

sŽůƵŵĞDtŚ
WƌŝĐĞƵƌŽͬDtŚ
sĂůƵĞŵŝů͘ƵƌŽ

CME-RES-GC newly launched

CMLT newly launched

Product: &ƌĂŵĞǁŽƌŬĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĂŶĚŐƌĞĞŶĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐĐŽŶƚƌĂĐƚƐ
Delivery period: хϭŵŽŶƚŚĨŽƌĂƐĞ͕ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚWĞĂŬ͕KīͲWĞĂŬŽƌŽƚŚĞƌůŽĂĚƚǇƉĞ
Type of trading: ǆƚĞŶĚĞĚĂƵĐƟŽŶ
Trading days: Working days
Price: ƋƵŝůŝďƌŝƵŵŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞ

Product:^ƉĞĐŝĮĐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĐŽŶƚƌĂĐƚƐ
Delivery period: хϭǇĞĂƌĨŽƌĂƐĞ͕ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚWĞĂŬ͕KīͲWĞĂŬŽƌŽƚŚĞƌůŽĂĚƚǇƉĞ
Type of trading:ƐĞƚŽĨŵĞƚŚŽĚƐďĂƐĞĚŽŶŶĞŐŽƟĂƟŽŶ͕KƉĞŶĐĂůůĂƵĐƟŽŶĂŶĚ
ŽŶƟŶƵŽƵƐƚƌĂĚŝŶŐ
Trading days: Working days
Price:ĞƐƚƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŽīĞƌƉƌŝĐĞ

sŽůƵŵĞDtŚ
WƌŝĐĞƵƌŽͬDtŚ
sĂůƵĞŵŝů͘ƵƌŽ

Traded contracts
ϭϮϬ͕ϬϵϮ
ϱϰ͘ϴϮ
ϲ͘ϲ

EƵŵďĞƌ'
WƌŝĐĞƵƌŽͬ'
sĂůƵĞŵŝů͘ƵƌŽ

Ϯϵϭ͕ϭϵϲ
Ϯϵ͘ϰϬ
ϴ͘ϲ

EĂƚƵƌĂů'ĂƐDĂƌŬĞƚƐ

CMNG-OTC

CMNG-LP

CMNG-LN

DAM-NG

Product: ^ƚĂŶĚĂƌĚEĂƚƵƌĂů'ĂƐĐŽŶƚƌĂĐƚƐ
Delivery period: tĞĞŬĞŶĚĂŶĚхϭǁĞĞŬ
ĨŽƌĂƐĞůŽĂĚƚǇƉĞ
Type of trading: ŽŶƟŶƵŽƵƐƚƌĂĚŝŶŐ
Trading days: Working days
Price: &ŝƌƐƚͲĐŽŵĞĮƌƐƚͲƐĞƌǀĞĚƉƌŝŶĐŝƉůĞ
ǁŚĞƌĞƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚďƵǇƉƌŝĐĞĂŶĚƚŚĞ
ůŽǁĞƐƚƐĞůůƉƌŝĐĞŐĞƚƐĞƌǀĞĚĮƌƐƚ

Product: EĂƚƵƌĂů'ĂƐŽŶƚƌĂĐƚƐ
Delivery period: хϭǁĞĞŬ
Type of trading: KƉĞŶĐĂůůĂƵĐƟŽŶ
Trading days: Working days
Price:ĞƐƚƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŽīĞƌƉƌŝĐĞ

Product: ^ƚĂŶĚĂƌĚEĂƚƵƌĂů'ĂƐĐŽŶƚƌĂĐƚƐ
Delivery period:хϭǁĞĞŬĨŽƌĂƐĞůŽĂĚƚǇƉĞ
Type of trading:ŽŶƟŶƵŽƵƐƚƌĂĚŝŶŐ
Trading days: Working days
Price: ĞƐƚƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŽīĞƌƉƌŝĐĞ

Product:ĂŝůǇEĂƚƵƌĂů'ĂƐĐŽŶƚƌĂĐƚƐ
Delivery period:&ŽůůŽǁŝŶŐĚĂǇ
Type of trading: ƵĐƟŽŶ
Trading days:ǀĞƌǇĚĂǇŽĨƚŚĞǇĞĂƌ
Price: ƋƵŝůŝďƌŝƵŵŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞ

sŽůƵŵĞDtŚ
WƌŝĐĞƵƌŽͬDtŚ
sĂůƵĞŵŝů͘ƵƌŽ

ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůDĂƌŬĞƚƐ
'ƌĞĞŶĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐΎ

Traded contracts
ϯϬ͕ϴϭϬ͕ϵϳϰ
ϮϮ͘ϴϯ
ϳϬϯ͘ϱ

GCACSM

GCACTM

^ĞƩůĞŵĞŶƚ

Product: 'ƌĞĞŶĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐ
Type of trading: ƵĐƟŽŶ
Trading days: Working days
Price: ƋƵŝůŝďƌŝƵŵŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞ

Product: 'ƌĞĞŶĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐ
Type of trading:ŽŶƟŶƵŽƵƐƚƌĂĚŝŶŐ
Trading days: Working days
Price:ĞƐƚƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐŽīĞƌƉƌŝĐĞ

KWKDƉĞƌĨŽƌŵƐĮŶĂŶĐŝĂůƐĞƩůĞŵĞŶƚ
ĨŽƌƐƉŽƚĞŶĞƌŐǇŵĂƌŬĞƚƐ͕ďĂůĂŶĐŝŶŐ
ŵĂƌŬĞƚĂŶĚŝŵďĂůĂŶĐĞƐ͘

EƵŵďĞƌ'
WƌŝĐĞƵƌŽͬ'
sĂůƵĞŵŝů͘ƵƌŽ

ϰ͕ϱϲϮ͕ϭϯϰ
Ϯϵ͘ϰϬ
ϭϯϰ͘ϭ

EƵŵďĞƌ'
WƌŝĐĞƵƌŽͬ'
sĂůƵĞŵŝů͘ƵƌŽ

ΎKWKDŝƐŵĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞZŽŵĂŶŝĂŶ'ƌĞĞŶĞƌƟĮĐĂƚĞƐZĞŐŝƐƚƌǇ
Note:ůůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶůŝƐƚĞĚŝƐďĂƐĞĚŽŶϮϬϭϵƚƌĂĚŝŶŐĚĂƚĂ

ϵϬϯ͕ϲϲϴ
Ϯϵ͘ϰϬ
Ϯϲ͘ϲ

sŽůƵŵĞDtŚ
WƌŝĐĞƵƌŽͬDtŚ
sĂůƵĞŵŝů͘ƵƌŽ

Traded contracts
ϮϬ͕ϭϵϱ
Ϯϲ͘ϵϰ
Ϭ͘ϱ

ZD/dZĞƉŽƌƟŶŐ
OPCOM RRM
KWKDƉĞƌĨŽƌŵƐƚƌĂĚĞƌĞƉŽƌƟŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌĂůůƚƌĂĚĞƐĐŽŶĐůƵĚĞĚŽŶƚŚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚŵĂƌŬĞƚƐĂƐǁĞůůĂƐ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƌĞƉŽƌƟŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚŝƌĚ
ƉĂƌƟĞƐĂƐZZD;ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚZĞƉŽƌƟŶŐ
DĞĐŚĂŶŝƐŵͿ͘

www.opcom.ro
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ENERGIILE DIN SURSE REGENERABILE POT ACOPERI
MAI MULT DE O TREIME DIN CEREREA DE ENERGIE
DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE SUD EST*
Un nou raport al Agenției Internaționale pentru Energii din surse Regenerabile (IRENA) explorează creșterea
economică a energiei regenerabile din
Europa Centrală și de Sud-Est pentru
a reduce cheltuielile, a spori securitatea energetică și a furniza energie accesibilă tuturor cetățenilor din regiune. Raportul a fost întocmit de IRENA
la cererea Comisiei Europene.
În termen de zece ani, economiile din Europa Centrală și de Sud-Est
ar putea acoperi în mod rentabil 34%
din creșterea cererii lor de energie
cu surse regenerabile.
Ponderea
Foaia de parcurs a
energiei din surse regenerabile pentru inițiativa
de conectivitate energetică a Europei Centrale
și de Sud-Est (CESEC),
lansată astăzi în cadrul
reuniunii miniștrilor CESEC găzduită de Comisia Europeană și Ministerul Croației pentru
Economie și Dezvoltare
Durabilă, arată că accelerarea preluării surselor
regenerabile de energie
în regiune ar putea determina ca cetățenii CESEC să economisească
aproximativ 3 miliarde
EUR pe an din cheltuielile cu energia
în 2030. În plus, valoarea economică
a daunelor evitate pentru sănătate,
mediu și climă ar putea aduce beneficii
societății de până la 35 miliarde EUR
pe an în 2030, IRENA găsește.
Traseul de tranziție energetică
al IRENA pentru regiune estimează
că sunt necesare investiții suplimentare de 78 miliarde EUR între acum
și 2030 pentru a permite membrilor
CESEC să construiască un sistem
energetic care depinde în mod substanțial de combustibili fosili importați, livrând în același timp energie la
costuri competitive. Mai mult, accelerarea utilizării surselor regenerabile
de energie în regiune ar reduce emisiile suplimentare de gaze cu efect

de seră (GES) cu 21% dincolo de
politicile planificate – comparabile cu
emisiile totale actuale ale României și
Bulgariei combinate.
Plasând investițiile, reglementările și politicile de tranziție energetică în centrul dezvoltării economice a
regiunii, factorii de decizie pot ameliora simultan impactul socioeconomic
al pandemiei COVID-19, stimula redresarea ecologică, crearea de locuri
de muncă durabile și accelerarea
transformării sectorului energetic.
Europa Centrală și de Sud-Est are

sării sunt semnificative – pentru economie, pentru consumatori și pentru
mediu. După cum a subliniat raportul
IRENA, concentrarea asupra energiei
solare, eoliene și hidroelectrice ar crea
locuri de muncă ecologice locale și ar
permite regiunii să câștige printr-o
cooperare energetică mai strânsă.
IRENA estimează că toți membrii
CESEC au un potențial rentabil de a
accelera implementarea surselor regenerabile de energie în următorul
deceniu, dincolo de politicile actuale.
Prin intensificarea capacității, ponde-

surselor regenerabile de energie în consumul final brut
de energie al membrilor CESEC

un potențial extraordinar de energie
regenerabilă, a spus directorul general al IRENA, Francesco La Camera.
Energiile regenerabile pot reduce
factura energetică a regiunii în beneficiul cetățenilor și al industriei, îmbunătățind în același timp securitatea
energetică, calitatea aerului și alinierea regiunii cu obiectivele de decarbonare pe termen lung ale Acordului
de la Paris. Energiile regenerabile
oferă țărilor o modalitate rentabilă de
a renunța la combustibilii fosili și de
se îndrepta către un viitor energetic
modern, rezistent și durabil.
Kadri Simson, comisarul european pentru energie a adăugat:
Beneficiile investiției în surse regenerabile în acest moment al redre-

rea surselor regenerabile de energie în
mixul energetic al membrilor CESEC ar
ajunge la 23% până la 56% în 2030.
Realizarea trecerii la sisteme
energetice moderne, curate, competitive și integrate regional va necesita o acțiune politică decisivă la
nivel național și regional. Dezvoltarea unei viziuni pe termen lung în
planurile naționale este esențială și
poate fi un prim pas important. Dar
mobilizarea investițiilor necesare va
depinde și de adoptarea cadrelor de
reglementare și de piață adecvate.
O cooperare mai strânsă cu vecinii
ar putea ajuta, de asemenea, membrii CESEC să reducă costurile și să
valorifice sinergiile unei abordări regionale. 

*) Preluare după www.ec.europa.eu.
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“SILVER BULLETS” COMPETE WITH ENERGY
SOLUTIONS ALREADY AT HAND*
A mass scale-up of proven
renewable power technology is
needed to meet climate targets,
say experts.

As political clamour and determination to cut carbon emissions
grows, so too has excitement around
the prospects of game-changing
technologies that can accelerate the
process. From clean hydrogen to
carbon capture and storage there is
a rising cacophony around the potential of “silver bullet” solutions to
climate change. But there is a hitch:

for a silver bullet”, says Faustine
Delasalle, director of the Energy
Transitions Commission, a research
body backed by the World Economic
Forum. “To some extent, the silver
bullet that we needed, we already
have - and it’s renewables.” The
costs of wind and solar power generation have fallen by 90 per cent
and 60 per cent, respectively, over
the past decade, according to the
ETC. That makes them competitive
in price with fossil fuels.
In order to reach net-zero
emissions by 2050, the first prior-

A worker installing solar panels on the roof of a 47-storey building
in Wuhan, China. © Kevin Frayer/Getty Images

both of these technologies remain
too expensive and neither has yet
been successfully deployed at scale.
Experts say a focus on futuristic
solutions distracts from the ability
of the energy sector to significantly decarbonise power production by
using readily available technology
and ramping up the deployment of
renewables.
“I don’t think we need to wait
- and I don’t think we can wait -

ity should be the mass scale-up of
renewable power, according to the
ETC, by cranking up the rate of installations globally by a factor of
five to six compared with 2019 levels, and retrofitting homes and businesses to stop energy being wasted. “This is really the low hanging
fruit that doesn’t require any major technology breakthrough,” says
Ms Delasalle. “It’s less sexy but it’s
available and it’s cost-competitive.”

Solid returns also make renewable
infrastructure a more attractive bet
for most investors than the likes of
hydrogen and CCS and other promising technologies even further behind in the queue like small scale
nuclear, tidal power and direct air
capture of carbon dioxide. $311bn
was pumped into renewable power
in 2019, according to the International Energy Agency, approaching
the $480bn spent on upstream oil
and gas.
“The vast majority of the actual dollars are going to the things
that may be less topical
to talk about these days,
which continues to be the
construction of generation and transmission infrastructure - wind, solar,
biomass, et cetera,” says
Alfredo Marti, a partner at
Riverstone Holdings who
oversees a private equity
portfolio of over $4bn in
the renewables sector. “It
also makes sense because
that is where the vast majority of the volume of
dollars is required.” Yet as
countries become more
reliant on renewables, the
question of intermittency
becomes more pertinent:
the sun does not always
shine and the wind does
not always blow. In order
to balance out the grid,
carbon capture technology
- which aims to stop CO2
entering the atmosphere - could
be used to keeping gas-fired power operational without the ensuing
emissions. Moreover, even massively expanding electricity usage would
still only cover about two-thirds
of final energy demand. To reach
net-zero across the board requires
addressing other sectors. Fuel cells
powered by green or renewable hydrogen could be used in place of
combustion engines, allowing heavy

*) Preluare după www.ft.com.
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vehicles, ships and even planes to
shift away from oil-based fuel without relying directly on grid-supplied
electricity.
“In order to reduce emissions
in line with Paris Agreement targets we need to decarbonise other big-emitting sectors of the
economy,”
says
Ashim Paun, global co-head of ESG
research at HSBC.
“And this means
that we need to look
at other alternatives other than just
clean power generation.” But that
will require pushing
down the costs of
these new technologies and boosting
supply - something
that will need state
support - much like
what happened with
wind and solar in
recent decades. “I
think there will be a
time where more institutional investors
will be interested in
hydrogen and carbon capture. But it
might come in seven or eight years,
rather than immediately,” says Ms
Delasalle. “We need to build the
business case - and to build the
business case will need some public funding.”

The EU has laid out plans to
ramp up green hydrogen capacity to 40GW by 2030 — a hugely
ambitious increase from the bloc’s
current sub-1GW levels. Joe Biden,
the Democratic contender for the
US presidency, has said he would
pump money into carbon capture

of green hydrogen and CCUS are
daunting, both must be part of the
solution if the world is to achieve
the Paris goal for global warming,”
says David Brown, an analyst at
Wood Mackenzie. “To play that role,
the technologies will require sustained policy support.” He adds: “If

A worker inserting the nozzle of a hydrogen dispenser into
a Toyota fuel-cell bus. © Kiyoshi Ota/Bloomberg

research and development and increase tax incentives. But more is
required from policymakers, experts say. “While the challenges
facing the commercial deployment
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world leaders want to maintain any
credibility in pledging commitment
to the Paris goals, they will need to
do more to show how they intend
to achieve them.” 
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TRANSFORMING HOMES INTO POWER STATIONS
– HOW SWEDEN IS DISRUPTING ENERGY PRODUCTION*
●54% of Sweden’s power comes
from renewables and this energy is
increasingly local.
●Smart grids are switching
Swedish homes from energy consumers to power-making ‘prosumers.’
●Local ‘district heating’ plants
use excess heat to warm the majority of Swedish homes.
●Sweden tops the World Economic Forum’s Energy Transitions
Index.
By 2030, almost a
third of all the energy
consumed in the European Union must come
from renewable sources, according to binding
targets agreed in 2018.
Sweden is helping lead
the way.
As well as targeting 100% renewable
electricity production by
2040,
the
country
is transforming homes
into
highly
efficient
‘prosumers’ - buildings
which both produce and
consume the vast majority of their own energy.
Meanwhile local ‘district heating’ plants are
using excess heat to
produce over 75% of the
warmth that Swedish
households need. The country also
manages to combine the world’s
highest carbon taxes with relatively
cheap energy prices.
These are all reasons why
Sweden tops the Forum’s Energy
Transition Index – providing environmental leadership at a time
when a Great Reset has never been
more needed. Here’s how Sweden
is building up local solutions in its
energy revolution.
Naturally warm

54% of Sweden’s power comes
from renewables, and is helped by

ergy plants and industrial processes. These days, however,
Sweden is bringing more renewable sources into the mix. And as
a result of competition, this localised form of power is now the
country’s home-heating market
leader.

its geography. With plenty of moving water and 63% forest cover, it’s
no surprise the two largest renewable power sources are hydropower and biomass. And that biomass
is helping support a local energy
boom.
Heating is a key use of energy
in a cold country like Sweden. In
recent decades, as fuel oil taxes
have increased, the country’s power
companies have turned to renewa-

But Sweden doesn’t stop at
village-level heating solutions.

bles, like biomass, to fuel local ‘district heating’ plants.
In Sweden these trace their origins back to 1948, when a power station’s excess heat was first
used to heat nearby buildings:
steam is forced along a network
of pipes to wherever it’s needed.
Today, there are around 500 district heating systems across the
country, from major cities to small
villages, providing heat to homes
and businesses.
District heating used to be
fuelled mainly from the by-products of power plants, waste-to-en-

Its new breed of energy-generation takes hyper-local to the next
level.
One example is in the city of
Ludivika where 1970s flats have recently been retrofitted with the latest smart energy technology.
48 family apartments spread
across 3 buildings have been given
photovoltaic solar panels, thermal
energy storage and heat pump systems. A micro energy grid connects
it all, and helps charge electric cars
overnight.
The result is a cluster of ”prosumer” buildings, producing rather than

Energy ‘prosumers’

*) Preluare din www.weforum.org
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consuming enough power for 77% of
residents’ needs. With high levels of
smart meter usage, it’s a model that
looks set to spread across Sweden.

Scaling up

A recent development by E.ON
in Hyllie, a district on the outskirts of
Malmö, southern Sweden, has scaled
up the smart grid principle. Energy
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generation comes from local wind,
solar, biomass and waste sources.
Smart grids then balance the power, react to the weather, deploying extra power when it’s colder or putting
excess into battery storage when it’s
warm. The system is not only more
efficient, but bills have fallen.
Smart energy developments like
those in Hyllie, Ludivika, and renew-

able-driven district heating, offer a
radical alternative to the centralized
energy systems many countries rely
on today.
The EU’s leaders have a challenge: how to generate 32% of
energy from renewables by 2030.
Sweden offers a vision of how technology and local solutions can turn
a goal into a reality. 
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Din activitatea CME
POLITICA ȘI ANGAJAMENTUL NECESAR
PENTRU SUCCESUL ÎN TRANZIȚIA ENERGETICĂ
ÎN CONFORMITATE CU INDICELE MONDIAL
AL TRILEMEI ENERGETICE 2020

țări – Canada, Finlanda și România –
au resurse hidroenergetice mari și își
diversifică mixul energetic prin investiții în energie solară și eoliană.
● Rata de îmbunătățire a performanței generale a indicelui crește în
general pe măsură ce tranziția progresează – de obicei, performanța
în toate cele trei dimensiuni avan-

ceea ce funcționează și ce nu legat
de oameni, planetă și prosperitate,
gestionând provocările conexe ale
securității energetice, accesibilității
energetice și echității și sustenabilității mediului“.
Francois Austin, Partener și
Director Global al Energiei în cadrul Oliver Wyman: „Indicele Trilemei din 2020 arată că națiunile
îmbunătățite semnificativ sunt supuse unei tranziții energetice mai
rapide. Deși impactul COVID probabil nu va fi văzut până anul viitor cel mai devreme, un lucru este

sează și se accelerează.
Dr. Angela Wilkinson, Secretar
General, Consiliul Mondial al Energiei: „Acesta a fost un an turbulent
pentru societăți și economii. Instrumente precum Indicele Mondial al
Trilemmei Energetice sunt mai importante ca oricând, pe măsură ce
țările, companiile și clienții încep
să-și revină. Indicele permite țărilor individuale și diverselor regiuni
să învețe unele de la altele despre

sigur – națiunile cu cele mai bune
performanțe își ating obiectivele
energetice prin echilibrarea politicii, acțiunii corporative, utilizarea
resurselor naționale și modificări
ale comportamentului individual
în funcție de îngrijorările legate de
mediu. Aceste tendințe în ansamblu, precum și la nivel național și
regional, pot oferi decidenților politici și liderilor de afaceri direcția
de a modela viitorul energiei“. 

În luna octombrie, Consiliul Mondial al Energiei, în parteneriat
cu Oliver Wyman, a dezvăluit cele mai recente progrese înregistrate
de aproape 130 de țări în ceea ce privește elaborarea politicilor și
performanțele reale legate de dimensiunile următoare: Securitatea
Energiei, Accesibilitatea Energiei și Sustenabilitatea Energiei.

Lansat recent în cadrul evenimentului digital al Săptămânii
Mondiale a Energiei, Indicele Mondial al Trilemei Energetice oferă un
clasament al performanței energetice din aproape 130 de țări, utilizând date globale și naționale. Indicele analizează tendințele istorice cu scopul de a permite factorilor
de decizie politică energetică și a
părților interesate să urmărească performanțele politicii pe o
perioadă determinată de timp și
să aibă informațiile pe baza cărora să facă o analiză cu scopul
de a explora modalități de îmbunătățire.

Idei principale:
● Opt țări au obținut cel mai
înalt grad de echilibru AAA, reprezentând performanțele de top ale
membrilor din fiecare dimensiune.
● Îmbunătățirea
sustenabilității și securității merg mână
în mână. Investițiile susținute în
țările cu energie pe bază de resurse eoliene și solare înseamnă
că țările cu cele mai mari scoruri
globale, precum Elveția, Suedia
și Danemarca, au redus simultan
emisiile, în timp ce își diversifică
sistemele de energie.
● Dintre cele trei dimensiuni,
capitalul propriu a înregistrat cele
mai mari îmbunătățiri începând cu
anul 2000, determinat de eforturile
conduse de politici de creștere a accesului la energie în țările în curs de
dezvoltare.
● Țările cu cel mai mare scor în
materie de securitate au sisteme
energetice diversificate și beneficiază de dotări semnificative de resurse
naturale. Cele mai performante trei
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Din activitatea CME
DR ANGELA WILKINSON ADDRESSES WORLD
ENERGY WEEK 2020 ON NEXT WORLD ENERGY
CONGRESS THEME*
Remarks to World Energy Week
LIVE 2020 from Dr Angela Wilkinson, Secretary General and the CEO
of the World Energy Council, on the
launch of the 25th World Energy
Congress theme ‘Energy for Humanity’.
Today, Minister Novak and I have
launched the 25th World Energy Congress theme – Energy for Humanity.
The Congress will be
hosted by Russia in
St Petersburg from
24-27 October 2022.
The theme is important because it sets the
global Energy agenda
and gives new emphasis to the leadership
discourse as we head
to St Petersburg.
This theme - Energy for Humanity
- reminds us of our
leadership
responsibility to meet the
needs of billions of
people and connected
energy societies. It resonates with
our World Energy Council Vision
2025 to Humanise Energy.
We often forget that energy is
essentially a story about humanity. Human development has always
been linked to energy transition;
from fire, through fossil and fusion,
and onto more energetic futures,
imagined but not yet delivered. The
evolution of energy has powered
human development and social
progress for millennia.
Energy is more than a sector, it
is the ultimate connector of hopes
and fears, of peoples and geographies.
The 25th World Energy Congress in St Petersburg, will mark the
100th anniversary of our worldwide
energy community. For nearly a
century we have worked to inspire,
inform and impact actions that secure the benefits of more and modern energy for all.
During the 24th World Energy
Congress in Abu Dhabi last October,
we discussed how the world has entered a new era of energy transition.
When we formed in 1923 - just after a global flu pandemic and just be-

fore the Great Depression, our pragmatic focus was on energy for peace.
In the midst of the ongoing
global health emergency, we remain
pragmatic in delivering energy transition for people, planet and prosperity. The ways in which energy is
being used, traded, transported and
produced are changing faster than
ever before. Value creation - where
the real power
to change lies
- is continuing to move
closer to the
end user, the
digitally empowered customer.
A
new
leadership
mindset
has
emerged - a
shift
from
supply-side
thinking to demand driven
solutions. This
means customers - or end users are increasingly setting the agenda.
We’ve seen the same in digital technology where our personal, very individual, needs are driving the shape
and nature of the smart device that
we keep with us all the time.
Our World Energy Council vision
to Humanise Energy has rapidly
come of age in this crisis and, once
again, our world energy community
has pulled together. The events of
this World Energy Week have shown
us how technology can help pull our
whole community together in quality exchange and forge new connections and collaborations.
Looking ahead, new models of
human and economic development
– digital, circular, clean and just –
will require more energy as humanity strives for climate neutrality and
greater ambitions. To really secure
the future of the human race, we
will need the open and balanced
approach to managing energy transition which is the hallmark of the
World Energy Council.
For a century we have been fully independent and impartial and as
Secretary General I have no inten-

tion or desire to change this successful World Energy Council tradition.
The COVID-19 crisis has had a
brutal impact on our industry. Recovery is not easy and it will only be
possible with vibrant and integrated response. As a collaborative and
innovative community, we can convene and catalyse the co-operation
between energy and all sectors of
society to deliver more reliable and
affordable energy and less carbon.
In St Petersburg in 2022, we will
reconvene quite simply as world energy community. We will reflect on
our actions to humanise energy and
our role in helping societies emerge
stronger and together from this crisis. We will have honest, down to
earth conversations about our role
in building and transforming energy
systems across the world.
At the St Petersburg World Energy Congress in 2022 we will reaffirm our ongoing responsibility to
inspire, inform and impact the quality of life for everyone and generations to come. Let me quote Minister
Novak from a press release about
the theme launch: “The underlying
theme selected for the World Energy Congress unites the global energy sector and all its stakeholders
bringing us closer, instilling confidence in finding appropriate solutions and a long-term balance”.
The journey to St Petersburg
will create pathways which meet the
challenges of more energy and climate neutrality in a new context of
affordability and social justice. We
can leverage our core principles of
neutrality, independence and pragmatism to move beyond regional agendas and work with realistic
hope in the face of fear of the unknown coupled with disruption.
I am certain that our community-wide capacity for meaningful
discussions in the spirit of mutual
respect and understanding will contribute real progress that we can
celebrate together as we mark the
100th anniversary of the world energy community.
The St Petersburg World Energy Congress in 2022 on the theme
of Energy for Humanity is the one
event none of us should miss. 

*) Preluare din www.worldenergy.org
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WHY COVID-19 OFFERS A GLIMPSE OF A CLEANER
ENERGY FUTURE
Dr Angela Wilkinson, World Energy Council Secretary General and CEO
The Museum of the Future in
Dubai offers visitors the chance to
experience what the city would smell
like in 2040 if business-as-usual
trends continue. The world today has
been shaken by the brutal shock of
a deadly and disruptive global pandemic. It, too, has provided an experience of new and different future
possibilities. A positive spillover effect of Covid-19 was the experience
of cleaner air as the world went into
partial or total lockdown. Less welcome has been the heightened risk
of unemployment, financial fragility
and emotional stress.
The World Energy Council, founded in 1923, is an inclusive and impartial global energy network. We took
early steps at the start of the pandemic to share the experiences of our
community in managing their businesses as well as their future outlook.
Whether this crisis will lead to
transformational actions in collaborative innovation and systemic
resilience is not yet clear. We are,
however, detecting signals of four
scenarios that can be used by government and business to stress test
plausible exit strategies.
We have witnessed unprecedented energy demand destruction, some of which may not return
post-crisis. We have an opportunity
to shape a more integrated and resilient energy system by incorporating all fuels and technologies without compromising the climate goals
of the Paris Agreement. Yet we must
also recognise that it is not technologically, economically, or societally
feasible to turn the whole energy
system around overnight.
To move from 20 per cent of the
world’s energy system that runs on
electrical power to a 100 per cent
net zero carbon economy by 2050
would be a phenomenal achievement. The drive to decarbonise
must also take into account growth
in demand and societal affordability.
While the costs of renewable
power and battery technologies are
expected to continue to fall, to get
to net zero carbon emissions, the
renewable global power revolution
will need to incorporate clean, net

zero carbon energy solutions and
conventional fossil fuels. Technologies for green and clean energy
systems exist that can achieve 7080 per cent of the climate neutrality
goal, but economic and social feasibility have yet to be proven.
There is an urgent need to humanise energy transition to address
the growing disconnect between
market price and value. Reports
from Germany and Japan show that
even as the cost of renewables has
declined, the need to price in storage, reliability and delivery costs
means households are paying more
for electricity.
If we want to accelerate the
transition from fossil to renewable
fuels, we need a whole energy system where costs are manageable
and fairly distributed. That is not
the case today.
A new regulatory approach to
hybrid market design is essential.
We need a new economics of energy
systems that prices in reliability and
resilience in parallel with greater access and affordability of clean energy for environmental sustainability.
We promote an integrated management approach using our ‘Energy
Trilemma’ framework.
Initial results from our rolling
surveys of energy leaders and experts in more than 100 countries
show that up to 80 per cent of businesses plan to shift investments to
digitalisation, research and development while strengthening their
environmental, social and governance policies. Around 20 per cent
are considering stricter, more ambitious climate policies.
Energy transition does not mean
the end of oil, even as we accept
that peak oil demand is on the horizon. Future demand for oil will be
driven by petrochemicals, freight
transport and aviation, for which
there are as of yet no alternatives.
Despite the roughly 30 per cent fall
in oil demand during the height of
the Covid-19 crisis, the world still
consumed 70 million b/d of oil.
Dozens of countries and a number of oil and gas companies have
pledged to become net zero carbon

economies and businesses by 2050.
New pathways exist and must include
affordable net zero carbon oil and gas
solutions – even so, the timeline remains ambitious, particularly as we
contend with the headwinds that
Covid-19 has thrown our way.
Moving forward, we need to
manage the intermittency of renewables, find storage solutions,
and repurpose infrastructure. That
will help accommodate new energy
sources into a system that is resilient
to shock, responds to environmental
concerns and provides affordable and
secure energy for all. This includes
addressing the needs of an estimated 600 million people in Africa, who
lack access to energy in addition to
millions more on the continent and
elsewhere in the developing world
without access to clean cooking facilities, nor energy for proper sanitation, or adequate health systems,
industry and mobility.
We can’t eliminate all uses of oil
and gas for decades to come. However, we can insist that they do no
harm. Some fossil fuel infrastructure can be repurposed to carry
net zero carbon fuels like blue hydrogen. Carbon Capture Utilisation
and Storage offers a decarbonisation solution that has been adopted by several countries, including
the United Arab Emirates. There is
scope for wider deployment to curb
emissions from fossil fuels.
Estimates suggest greenhouse
gas emissions fell by 8 per cent this
year, as a result of the widespread
lockdown measures implemented
to prevent the spread of Covid-19.
Yet to achieve climate neutrality by
2050, that reduction would need
to be sustained every year for 30
years. We need not wait that long to
see blue skies again if we seize the
moment now.
People have experienced the future they thought they would never
have. There is an opportunity to turn
this experience of crisis into lasting
and transformational actions. 
(This article has been repurposed from its original publication in The National.)

*) Preluare din www.worldenergy.org
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COVID-19 IN THE MIDDLE EAST AND GULF STATES:
COPING WITH HISTORIC DEMAND DROP
Dr Ibrahim Al-Muhanna, World Energy Council Vice Chair for the Gulf States/Middle East
and Adviser to the Minister of Energy, Industry and Mineral Resources, Kingdom of Saudi Arabia
The world has witnessed major
economic and energy crises in the
last 50 years. While there is generally a linkage between the two, that
is not always the case. The causes
behind each of the previous crises
were different but all led to structural changes in the years that followed. The 2008/09 financial crisis is an example. At the time the
global economy shrank by around
1.7%. Oil demand fell by 1.6% and
oil prices fell from a historic high
of $147 per barrel in 2008 to $32
per barrel within just four months.
What began as a financial crisis in
the United States spread to other
countries and led to a global economic downturn.
The Covid-19 crisis is completely different to any previous crisis
we have seen in modern history because it has delivered a dual shock
– a catastrophic health crisis and an
economic crisis at the same time.
It started with a virus that caught
the world unprepared. It spread so
fast and so quickly to every country, infecting millions and leading to
450,686 deaths as of June 19. The
world had gone through a far worse
health crisis in 1918, when the
Spanish Flu pandemic is estimated
to have caused the deaths of between 20-30 million people around
the world. But the economic fallout
was not of the magnitude that we
are seeing today with Covid-19.
In 1918, China was not the giant economy it is today and the European Union had yet to emerge as
a significant trading bloc. Oil had
not yet been discovered in the Middle East and Russia was part of the
Soviet Union and transitioning to
a closed, centralized system under
communism.
The present situation is different because humanity is more mobile and our economies are more
interconnected. China accounts for
roughly a quarter of global energy
consumption so when the first case

of the novel coronavirus appeared
in Wuhan and the Chinese economy slowed down sharply, the global
economy and oil markets took an
initial hit before the virus spread to
all continents, forcing partial or total lockdowns.
The world economy is expected
to contract by 10% in the first half
of 2020 as businesses and industry
scaled back operations and work
stations moved from office to home.
Movement by land and air declined
sharply and energy demand plummeted as economic activity shrank.
Oil consumption is estimated to
have fallen by 25 million barrels per
day in the first quarter of 2020, an
unprecedented decline in the history
of the industry. Oil prices collapsed
and at one point in April fell below
zero in the United States. The scale
of the demand destruction took the
Middle Eastern oil producers and the
Organization of the Oil Exporting
Countries (OPEC) by surprise.
At first, Saudi Arabia and other
producers in the Gulf region believed
that extending production restraint
already in place would be enough to
staunch the fall but it soon became
apparent that collective action beyond just the 13 OPEC states and a
dozen other producers led by Russia
known as the OPEC+ was needed to
restore stability to the oil market.
That is when geopolitics came into
play and the United States, which,
until last year was the world’s largest
producer of oil, stepped in along with
other G20 nations to help stabilize the
market. This type of coordination was
unprecedented and led to an agreement to remove roughly 10 million
barrels per day from a global market
that had become saturated with oil.
Contributions from other producers
who have agreed to slash output or
have been forced by economics to
shut down wells will take the total to
around 15 million barrels per day in
reductions. An unprecedented event
required unprecedented measures.

Three world leaders played a
key role in the diplomatic process
that followed. U.S. President Donald
Trump, concerned about the impact
of collapsing oil prices on U.S. oil
producers, contacted both King Salman of Saudi Arabia and President
Vladimir Putin of Russia to urge the
top two producers after the United
States to work together to rebalance
the market. As U.S. oil production
has risen sharply during the last decade, it has become an exporter of oil
and therefore more affected by developments in the global oil market.
Oil prices have recovered since
the supply reduction agreement
came into effect at the beginning
of May yet the negative impact on
the global economy, the economies
of the Middle Eastern oil producers,
and the energy industry is not over.
A full recovery might take another
one or two years. The economies
of the Middle Eastern oil producers,
particularly the Gulf Arab producers, will suffer as a result of weaker oil prices, forcing governments
in the region to cut fiscal spending
and allocate funds for rescue packages. The crisis has exposed the
weaknesses of our current economic and energy models, where an adjustment is needed to manage the
post-crisis period if we are to emerge
from the pandemic as a more resilient society. We in the region are
working hard to ensure that oil and
gas remain relevant during this period of energy transition and a drive
to decarbonise the global economy.
The size of the oil market’s share in
the energy mix is too large to ignore
and we are aware that the industry
on which many of the Middle Eastern economies rely for their foreign
revenue earnings have to adapt.
Across the Gulf Cooperation
Council region the national oil companies and their international partners among the oil majors are developing new technologies to reduce
the carbon footprint of oil and gas

*) Preluare din www.worldenergy.org
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production. Saudi Aramco is investing heavily in sub-surface management of its oil production, which has
yielded significant reductions in carbon emissions. Along with other GCC
states, it is tapping into its huge natural resources to develop a circular
carbon economy through development of carbon capture and storage
technologies, where carbon
emissions from oil and gas
production are trapped,
stored underground and
then re-used to produce
clean products. The United
Arab Emirates is leading
the region in deployment of
renewable energy with its
large solar plants and will
soon be operating the first
nuclear power plant in the
Gulf region. We are investing in hydrogen technology
and implementing tight energy efficiency standards to
reduce our own consumption of energy, which is amongst the
highest in the world in per capita
terms.
The Kingdom of Saudi Arabia, as
current president of the G20 group
of industrialised nations recognises
that it has an important role to play
in helping with the global recovery effort. The energy alliance with
Moscow and the strong diplomatic
ties with Washington are important
factors in this process. China, the
world’s second largest economy after the United States, is a big trading partner and a major importer of
oil from the Middle East. The health
of its economy is vital for the Middle Eastern countries that rely on its
huge market. It will need to be involved in the effort to restore stability and confidence once the threat
of Covid-19 recedes.
Lower oil prices have a geopolitical impact on the region. They have
reduced capital flows and risk delaying economic reform programmes
that are necessary as part of a gradual move away from overreliance on
oil and gas exports. Petrochemicals
exports, an important economic
sector across the region, have also
been affected. The Gulf states represent a huge labour market for the
less wealthy Middle Eastern nations
and southeast Asia so any disrup-

tion to normal economic activity has
a spillover effect on the economies
of these countries.
The countries in the region are
managing the crisis differently but
all have slashed their spending and
some have raised taxes to make up
for the revenue shortfall. I believe
that the worst of the crisis will be

behind us by the middle of 2021
though no one can say for sure
what shape the recovery will take.
We know that we will need better
management of our energy systems
if we are to ensure an orderly exit
that is inclusive and sustainable.
The World Energy Council’s Trilemma Index provides a yardstick
for countries to assess their performance on the key energy challenges of energy equity, energy security
and environmental sustainability.
The Middle East and Gulf States region performs well on energy equity
and security though the oil producing countries tend to perform better
than the oil importers, who are more
exposed to potential supply disruptions due to geopolitical or market
shifts. However, the countries of the
region and in particular producers of
hydrocarbons are aware of the need
to improve their credentials with regard to environmental sustainability, more so now than previously as
we emerge from crisis. Efforts are
under way across the region to advance the circular carbon economy
and reduce the carbon footprint of
our main industries, including production of oil and gas.
We also see huge potential for
developing a hydrogen economy,
which, if combined with carbon cap-
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ture and storage, will provide solutions that can be applied to a number of sectors, including the all-important transportation sector, which
accounts for a large percentage of
harmful emissions. Saudi Arabia and
the UAE are leading the drive to test
applications for hydrogen. Studies
show that hydrocarbon rich countries A number of the
region’s National Oil
Companies , as well
as in greenhouse gas
emissions, are investing heavily in research and development in the effort to
find solutions to the
challenges resulting
from the energy transition that has gained
traction around the
world.
Renewables
are one solution and
the region has an
abundance of solar
capacity that is being deployed in a
number of countries, including Saudi Arabia, the UAE, Oman and Qatar, among others. The challenge we
face now is to ensure that shrinking
revenues from oil and gas exports
do not derail the effort to diversify
the region’s economies and prepare
their energy systems to accommodate a wider variety of energy sources, including wind, solar and nuclear
power. We are also aware of the social cost of transition and are working to reduce energy subsidies while
ensuring that energy access and
affordability to the more vulnerable
sections of society are not compromised. Covid-19 might lead to some
delay in implementing some projects
due to logistical and supply chain
disruptions but these are hopefully
short-term rather than long-term
challenges.
The World Energy Council and
its global network of energy stakeholders around the world has a key
role to play. It has reached out to its
members to detect signals of change
to design a set of scenarios of plausible exit pathways to lead us out of
crisis. There is a human cost to any
economic and energy transition and it
is important to remember that a recovery has to be equitable, sustainable and resilient to future shocks. 
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WORKSHOP-UL „ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DOCTORAL ȘI POSTDOCTORAL
ÎN DOMENIILE CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI ȘI INGINERIA SISTEMELOR –
CTI&IS“, 22 IULIE 2020. SINTEZA EVENIMENTULUI
Prof. Elena Ratcu, consilier al CNR – CME
Preambul
În data de 19 iulie 2019, Universitatea POLITEHNICA din
București (UPB), în calitate de
Beneficiar și Asociația Comitetul
Național Român al Consiliului
Mondial al Energiei (CNR-CME),
în calitate de Partener, au început
derularea Proiectului „Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)“.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea tranziției de la educație la muncă a unui
număr de 70 de doctoranzi și 30 de
postoctoranzi în domeniile de cercetare inginerie energetică, inginerie
electrică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, prin
participarea acestora la programe de
formare antreprenorială, module de
cursuri complementare, orientare și
consiliere profesională, precum și la
activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare,
dezvoltate în parteneriat cu agenți
economici și actori din domeniul CDI,
cu accent pe sectoarele economice
cu potențial competitiv identificate
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
(Strategia Națională de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare), în sprijinul
consolidării și creșterii calității sistemelor de educație și formare profesională. Proiectul este cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.
Scopul proiectului este îmbunătățirea programelor de pregătire
doctorală din anii următori, cu componentă de cunoștințe antreprenoriale.
Grupul Țintă din cadrul proiectului este format din cei 70 de stu-

denți doctoranzi cu frecvență, înmatriculați în ultimii doi ani ai programului de studii doctorale și din cei
30 de cercetători postdoctorat care
au obținut titlul științific de doctor,
cu cel mult cinci ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.
În calitate de Partener la Proiectul A-Succes, CNR – CME participă la activitățile aferente dezvoltării abilităților antreprenoriale ale
doctoranzilor și postoctroranzilor
în domeniile vizate, inclusiv la implementarea stagiilor de practică a
membrilor Grupului Țintă.
*
* *
Workshop-ul „Îmbunătățirea
calității învățământului doctoral și postdoctoral în domeniile
Calculatoare și Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor – CTI&IS“ a fost organizat de
Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu CNR – CME,
în cadrul proiectului „Dezvoltarea
competențelor de antreprenoriat
ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)“.
Evenimentul s-a desfășurat în
ziua de 22 iulie 2020 și a fost cel de
al treilea workshop din seria celor patru evenimente similare, care se vor
desfășura pe parcursul acestui an.
Workshop-ul, organizat online, pe platforma Micro Soft Teams
a UPB, a reunit 67 de participanți,
dintre care: reprezentanți ai mediului academic din UPB (studenți, doctoranzi, cercetători postdoctorat,
cadre didactice, conducători de Școli Doctorale) și din alte instituții de
învățământ superior, reprezentanți
de marcă ai factorilor de decizie din
cadrul companiilor ICI, SIS S.A., VP
Deutsche Bank, IPA S.A. ASTI Auto-
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mation, precum și reprezentanți ai
mediului economic public și privat.
Alocuțiunile din sesiunea de
deschidere a workshop-ului au fost
susținute de domnii profesori Horia
Iovu (manager de proiect – UPB),
Adina Florea (prorector – UPB) și
Ștefan Gheorghe (coordonator
partener – CNR – CME).
Vorbitorii au fost factori de decizie din cadrul unor importante companii din domeniul calculatoarelor,
tehnologiei informației și ingineriei
sistemelor: dna Adriana Alexandru, director științific la ICI, dl
Gheorghe Florea, directorul general al SIS SA, dl Ion Moldoveanu,
VP Deutsche Bank, Lead Technology
Manager, dl Alexandru Botu, director tehnic la IPA S.A. și dl Sabin
Stamatescu, director general ASTI
Automation.
Evenimentul a fost structurat în
două părți. Prima parte a fost dedicată prezentării portofoliului de activități ale celor cinci companii, iar
cea de a doua parte a fost dedicată
celor două Ateliere de Lucru, unul
organizat pentru Grupul Țintă, format din doctoranzi și postdoctoranzi
și cel de-al doilea pentru Companii.
Atelierele de lucru s-au desfășurat
în mod proactiv, pe baza analizei
răspunsurilor a două chestionare,
transmise anterior pentru fiecare
Atelier de Lucru în parte, și au fost
moderate de către prof. dr. ing. Silvia Anton, expert grup țintă UPB
(Atelierul de Lucru 1 – Grup Țintă)
și de către prof. dr. ing. Theodor
Borangiu, mentor grup țintă UPB
(Atelierul de Lucru 2 – Companii).
De asemenea, înainte de sesiunea
de concluzii a workshop-ului, au
avut loc două prezentări: „ORTEC
– Leveraging & Mathematics for a
Better World“, susținută de dl Win
van Balen, Software development
manager ORTEC și „Program Inno-
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vation Labs“, susținută de dl Daniel
Rosner, Facultatea de Automatică
și Calculatoare.
Ideile avansate și modul dinamic
în care s-a desfășurat workshop-ul
au adus o contribuție majoră în atingerea obiectivului evenimentului,
acela de a crea un cadru fluent de informare și comunicare între membrii
Grupului Țintă din cadrul proiectului
A-Succes și potențialii angajatori din
mediul public și privat, în vederea
unei corelări cât mai eficiente a competențelor și a cunoștințelor/aptitudinilor tehnice dobândite de către absolvenți,
cu cerințele pieței muncii, din domeniul energeticii.
Concluziile care s-au
desprins din prezentările celor cinci companii
și din discuțiile care au
avut loc în cadrul celor
două ateliere de lucru,
destinate
Grupului
Țintă și Companiilor,
au fost redactate de
prof. dr. ing. Theodor
Borangiu, mentor GT3
și de prof.dr. ing. Silvia
Anton, expert GT3.

Concluziile Atelierului 1
– Grupul Țintă

1. Principalele beneficii, ca urmare a participării la activitățile proiectului A-Succes sunt: susținerea
financiară pentru publicarea de articole științifice la conferințe și reviste
de specialitate. Cursurile de formare
sunt utile, mai ales cele din prima
etapă, legate de începerea unei afaceri. Informațiile furnizate în cadrul
acestor cursuri au fost structurate
pe partea de business. Participanții
la proiect au apreciat tranziția de la
cercetarea teoretică la etapa inovării
pentru dezvoltarea unei afaceri noi.
Odată cu participarea la acest proiect
au dispărut temerile legate de o posibilă deschidere a unei noi afaceri.
2. Competențele antreprenoriale dobândite prin modulele teoretice și practice realizate în cadrul
proiectului sunt necesare pentru depășirea temerilor legate de deschiderea unor afaceri proprii. În acest
scop au fost de ajutor atât cursurile
din etapa inițială și orientarea către
partea practică prin crearea planurilor de afaceri, cât și feedback-ul
primit pe specificul acestora.
3. La întrebarea dacă un cercetător are șanse mai mari de a începe
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o activitate antreprenorială în cazul în
care urmează un program de doctorat și obține titlul de doctor inginer au
fost păreri diferite; unii participanți au
punctat faptul că o diplomă de doctorat nu te ajută la deschiderea unei
afaceri noi, în vreme ce alții au afirmat
că orientarea antreprenorială este
la fel de importantă ca și doctoratul.
Pentru unele oportunități de a deschide o afacere nouă este nevoie de o
diplomă de doctor pentru eligibilitate
în accesarea de fonduri. Ca cercetător,
studiile antreprenoriale ajută la pro-

punerile de proiect și cresc șansele de
câștigare a finanțării proiectului.
4. Participarea la proiectul
A-Succes a creat șanse mai mari de
valorificare a rezultatelor cercetării
doctorale către inițiative antreprenoriale reale, deoarece doctoranzii
au mai mult curaj în acest sens, știu
unde să caute informații sau le-au
căpătat deja de la cursurile la care
au participat. A fost de ajutor faptul
că au elaborat un plan de afaceri și
au primit feedback la acesta.
5. S-au făcut propuneri pentru
îmbunătățirea programelor de pregătire avansată (PPA) în programele
de doctorat din domeniile CTI și IS.
Aceste programe au două discipline
tehnice (de specialitate) și trei discipline transversale („Etica“, „Management de proiect“ și „Metodologia
cercetării și autorat științific“). Se
propune introducerea în curricula de
învățământ a cursului de „Metodologia cercetării“ a unor informații privind: structura articolelor științifice,
bibliografie, culegerea de informații
și prelucrarea acestora, mai degrabă
decât prezentarea bazelor de date
de indexare. Pentru postdoctorat ar
fi util un ghid de aplicare pentru obținerea unui brevet. Pe perioada doctoratului, participanții au întâmpinat

probleme legate de redactarea articolelor și de căutare a unei publicații
potrivite pentru publicare. Au primit
indicații de la îndrumători, dar ar fi
de ajutor un curs în acest sens.
6. Doctoranzii consideră utilă
pentru pregătirea doctorală participarea la cursuri predate în alte facultăți
din cadrul altor universități sau la cursuri online ale unor companii; pentru
cele din urmă, doctoranzii propun să
li se acorde finanțare în cadrul proiectului. Au fost propuse decontări de
taxe la obținerea de certificări; exemple de cursuri pentru
care membrii Grupului
Țintă vor să obțină certificări: Machine Learning,
Inteligența
artificială,
Securitate informațională, Fog computing, Big
data, Data mining etc.
Membrii Grupului Țintă
semnalează necesitatea
comprimării cursurilor la
care participă din punctul de vedere al informațiilor transferate. Ei
doresc să existe flexibilitate atât în privința alegerii cursurilor dintr-o
paletă mai largă, cât și a
perioadei desfășurare a acestora.
7. Se preferă interdisciplinaritatea temelor, cu observația că este
mai util lucrul în echipe multidisciplinare în locul unei instruiri individuale.
8. Participanții din Grupul Țintă sunt favorabili ideii de a-și dedica în proporție de 100% activitatea
pentru realizarea tezei de doctorat
(să nu se angajeze pe durata realizării doctoratului), dacă tema de
doctorat ar fi definită, împreună cu
universitatea, de o companie care
să susțină financiar cercetarea de
doctorat cu o bursă consistentă de
studii (cca 1500 de euro/lună), timp
de 3 ani, compania urmând apoi
să valorifice rezultatele cercetării.
Membrii Grupului Țintă consideră
că rezultatele obținute în programe
de doctorat pot fi mult mai bune în
acest regim. Se pune problema doctoranzilor care vor să urmeze o carieră academică și pentru care trebuie găsite alte surse de finanțare.
Concluziile Atelierului 2
– Companii

1. Principalele beneficii obținute de companii prin participarea
doctoranzilor din domeniile CTI și IS
în stagiile de cercetare practică din
proiectul A-Succes sunt:
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● Cunoașterea preocupărilor în
cadrul programelor de doctorat din
Facultatea de Automatică și Calculatoare a UPB.
● Cunoașterea nivelului de pregătire și al cunoștințelor individuale
ale doctoranzilor și postdoctoranzilor.
● Accesul la o altă viziune și la
idei noi oferite de către participanții
la proiect.
● Îmbunătățirea eficienței activităților companiilor prin prisma calității participanților.
● Schimb de experiență și ca
premisă a valorificării prin cariere
post-doctorale în institut.
● Dezvoltarea unor activități
proprii de cercetare-dezvoltare curente, prin integrarea doctoranzilor
și postdoctoranzilor în acestea.
● Facilitarea informării doctoranzilor și postdoctoranzilor cu privire la perspectivele dezvoltării unei
cariere în cadrul companiei, institutului.
● Deschiderea către potențiali
angajați/colaboratori,
specializați
din punct de vedere teoretic în domeniul aferent activității companiei.
2. Forma și organizarea programelor de doctorat: doctoratul ar
trebui sa fie cu frecvență, adică programul doctorandului să fie dedicat
100% pentru realizarea tezei. Cea
mai bună variantă ar fi doctoratul
în parteneriat cu un loc de muncă
la angajator, unde activitatea este
pe subiectul tezei, pentru a pune în
practică conceptele (abordare flexibilă). Doctoratul nu poate fi făcut în
izolare, exclusiv în mediul academic,
ci printr-o deschidere cât mai largă
către zona privată, asociații profesionale, grupuri de utilizatori sau
orice grupuri interesate relevante.
Dacă subiectul abordat în teză este
în legătură cu activitatea la angajator și poate fi valorificat acolo, este
de preferat doctoratul în parteneriat
companie-universitate.
3. Este necesară o reformare a sistemului de doctorat, prin
modificarea legislației: doctorat cu
frecvență, parteneriat public privat, facilități pentru companii care
finanțează doctoratul și valorifică
rezultatele cercetării. Universitatea
trebuie să înainteze un ansamblu
de propuneri coerente către MEC
și organismele sale care gestionează cercetarea: UEFISCDI, CCCDI,
CNCS, etc.

4. Noi tehnologii specifice domeniilor CTI și IS care ar trebui
abordate în cadrul temelor de cercetare doctorală:
● Securitatea informatică avansată – un domeniu foarte volatil în
care produsele de securitate din
ziua de astăzi acoperă cu greu toate
sectoarele;
● Tehnici de învățare profundă,
aplicate în multiple domenii, cu precădere în securitate informațională,
conducere predictivă, robotica cognitivă;
● IoT, instrumentare pervazivă,
tehnologii pentru senzori și realitate augmentată, învățare automată
pentru suport la decizii inteligente;
● Arhitecturi reconfigurabile de
conducere automată;
● Modelare digitală extinsă incorporată (Embedded Digital twins),
Data mining;
5. Rolul programelor doctorale
CTI și IS în realizarea transformării
digitale în economie și servicii prin
tehnologiile viitorului:
● programele de cercetare doctorală au scop inovativ și, lansează
idei, dar aceste idei trebuie implementate / testate în general de firme pentru a ajunge în producție;
● avansul cunoașterii, urmat
imediat de adoptarea în proiecte
inovative, fie în corporații, fie prin
pornirea de startup-uri;
● inovarea;
● Dezvoltarea de noi tehnologii
și aplicații;
● Formarea unor noi generații
de cercetători de înaltă calificare si
de competențe profesionale specializate;
● Disponibilizarea
rezultatelor
practice obținute pe parcursul stagiilor de pregătire doctorală, cu condiția unui nivel de consistență și de
relevanță care să permită valorificarea acestora;
● Asigurarea regimului „open
access“ la teze și la publicațiile științifice ale doctoranzilor;
6. Angajabilitate: ponderea nivelelor de calificare – licență, masterat, doctorat – din care companiile recrutează: un mix de angajări
în funcție de nivelul de specializare al task-ului (licență – testare și
mentenanță, master – dezvoltare
funcționalități backend + frontend,
doctorat – cercetare și derulare experimente); 50 – 75% / 40 – 20%
/ 10 – 5%. Nu toate firmele de sof-
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tware și servicii IT se pot implica în
susținerea programelor de doctorat.
Se pot implica doar cele care vor sa
creeze produse proprii, să creeze
branduri, care au divizii/departamente de CDI, care nu se mărginesc
doar la valorificarea unor soluții deja
dezvoltate sau companiile mari care
sunt de mult timp pe piață;
7. Programele doctorale trebuie să aibă într-o măsură mai mare o
abordare interdisciplinară;
8. Propuneri de îmbunătățire a
programelor de pregătire avansată
pentru doctorat:
● includerea în planurile de învățământ a principiilor, tehnicilor și
instrumentelor specifice proceselor
automate care interconectează toate părțile importante necesare integrării și livrării continue (CI / CD) de
produse și servicii software: dezvoltare de software sigur; ciclul de viață al codului software; testare, quality automation; user experience;
● toate disciplinele din PPA ar
trebui să plece de la exemple de nevoi reale și cu multe exemple de pus
efectiv în practică;
● PPA orientate atât către noi
tehnologii operaționale – suport
metodologic în elaborarea soluției,
cât și către tehnologii informaționale (IT) avansate – pentru suport de
implementare;
● programele de doctorat ar trebui să includă module de cursuri de
antreprenoriat;
● se recomandă includerea în
PPA a unui studiu al celor mai răspândite job-uri din domeniul IT și
automatizări din ziua de astăzi,
care necesită competențe la nivel
de doctorat; doctoranzii ar cunoaște din timp ce opțiuni au pe piață și
care sunt cerințele acelor joburi(developer, devops, sre, product owner,
security architect/engineer);
9. Programele
postdoctorale
ar trebui să califice personalul care
a obținut doctoratul în domenii nonIT în: competențe digitale, management de produs, critical thinking.
Aceste concluzii care ar trebui
luate în considerare la activitățile
ulterioare, urmează să fie diseminate tuturor factorilor interesați și vor
fi extrem de utile pentru activitatea
ulterioară desfășurată în cadrul Proiectului A-Succes și pentru o mai
bună colaborare între instituțiile de
învățământ superior și companiile
din mediul public/privat. 
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REGIONAL ENERGY DAY –FORUMUL CELOR MAI
ACTUALE PROBLEME DIN ENERGETICA EUROPEI
CENTRALE ȘI DE EST
Ing. Ovidiu Apostol, consilier al CNR – CME
Regional Energy Day (RED) s-a
consacrat de-a lungul anilor drept
evenimentul care a integrat o sinteză a problematicilor cu care sistemele energetice din regiune se
confruntă la momentele respective, a perspectivelor acestora și acțiunilor de desfășurat. Cu toate că
sistemul on-line în care s-a desfășurat anul acesta FOREN nu putea
să nu aducă o limitare a dezbaterilor, apreciem de la început că și
la ultima ediție reuniunea RED și-a
respectat condiția de calitate.
Ca și la edițiile precedente organizatorii (CNR – CME și Romelectro)

●
Balanța resurselor energetice, clasice și regenerabile, eficiența
energetic;
●
World Energy Grand Transition. Instrumente și scenarii ale Consiliului Mondial al Energiei (CME)cu
aplicație la ECE;
●
Integrarea pieței de energie
în ECE, în prezent și în viitor;
●
Noi abordări în materie de cei
4D: Decarbonizare, Digitalizare,
Dereglementare, Descentralizare;
●
Dynamic Resilience – Strategii adaptive pentru analizele de risc,
incluzând extreme climatice, riscuri
cibernetice, analize geo-strategice.

președintele Romelectro, Valeriu
Alexandru Binig, Regulatory and
Antitrust Affairs Director ENEL Romania, Gianfranco Chicco, profesor
la Politehnica din Torino, Bogdan
Păun, Manager în cadrul Departamentului management de proiect
al Hidroelectrica,Cristina Șetran,
director de program, Dezvoltare –
Implementare Proiecte al OPCOM,
Petre Stroe, președintele MET Romania, Cristian Secoșan, CEO Siemens România, Corneliu Bodea,
CEO ADREM și președinte al CRE,
Alessandro Clerici din Italia, Sorin
Elisei, Partner Deloitte România,

au definit temele principale de dezbatere, pe care le enumerăm în continuare, teme pe care invitații le-au
dezbătut cu autoritate și convingere:
●
Green Deal –cea mai importantă provocare a Europei pentru
următorii 30 de ani. Sarcini pentru
țările din Europa Centrală și de Est
(ECE), probleme politice, tehnologice, financiare;
●
Sunt pregătite autoritățile guvernamentale și locale din regiune
pentru această acțiune?

La dezbaterile de la această
ediție a RED au participat: Niculae
Havrileț, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Cristian Bădescu,
reprezentant special al Ministerului Afacerilor Externe, Jean Etudes
Moncomble, secretar general al Comitetului Național Francez al CME,
Burkhard von Kienitz, vicepreședinte și COO Processes, E.ON Germania, membru în Comitetului Național German al CME, Viorel Gafița,

Sorin Petre, Partener PWC România, Cătălin Stancu, Associate Senior Expert Horváth & Partners,
Mihnea Crăciun, director adjunct al
BERD Romania.
Cele două sesiuni au fost moderate de către prof. dr. Dan Gheorghiu, vicepreședintele CNR – CME
și Einari Kisel,manager regional
pentru Europa al CME.
Cu toate că tendința permanentă a vorbitorilor a fost să se refere la starea actuală de pandemie,
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aceștia au respectat propunerile
de temă lansate de organizatori
și au tratat temele majore cu care
se confruntă sectorul energetic din
Europa, cu particularizări la Europa
Centrală și de Est și aici, în special
la România.
S-a relevat de exemplu că înainte de a fi un document de angajare economică, financiară și socială
a continentului nostru, Green Deal
este un act de viziune comună a
statelor care compun uniunea și un
angajament la unitate a acesteia.
Viziunea CE este apoi aprofundată prin obiective și ținte propuse

investiții în energie, dar care a intrat imediat într-un con de ignorare,
probabil în așteptarea unor condiții
mai favorabile de implementare a
lui.
Îngrijorarea este pentru capabilitatea de a scrie proiecte,
de a demonstra fezabilitatea și
bancabilitatea fiecărei investiții
care va fi propusă la finanțare, un
beteșug demonstrat la toate programele anterioare de finanțare și
care își are explicația în necultivarea, irosirea și în final pierderea capabilităților interne de consultanță
și inginerie preinvestițională. Aceas-

nal de alarmă tras de mai mulți vorbitori, care au semnalat o reducere
evidentă a capabilităților inginerești,
profesionale în general, cu efecte în
buna funcționare a sistemului. Cauzele trebuie căutate pe tot lanțul,
de la învățământul mediu și profesional, cel universitar, apoi calificările
și acumulările profesionale de care
trebuie să se îngrijească fiecare participant la sistem, angajat în energie. Este de semnalat aici un subiect
tratat mai puțin tranșant, mai mult
aluziv, dar clar ca mesaj de avertisment, cel al calificării și competenței
persoanelor cu funcții de conducere

în două etape, 2030 și 2050, legate
de eliminarea oricăror emisii toxice,
de reconsiderarea surselor de energie electrică și termică, a soluțiilor
din transport, a celor din habitat
și din alte industrii. Și în sfârșit cu
asigurarea resurselor financiare (e
drept la momentul acesta ca o promisiune), o cifră care ajunge la zeci
de miliarde de euro.
A fost observată o îngrijorare la
mai mulți vorbitori, nu pentru întocmirea unei liste de proiecte și nici
pentru prioritizarea lor, deși aici pot
fi păreri opuse, vezi discuția actuală
legată de aprobarea la Bruxelles a
Planului național de schimbări climatice. În definitiv în România cu
două luni mai înainte se lansase cu
mare entuziasm Planul Național de
Investiții și Relansare Economică,
un document coerent și angajant,
care promite o listă consistentă de

ta este o concluzie greu de acceptat
de către factorii de decizie.
Despre tranziția în energie se
vorbește în energie de mai bine
de un deceniu. Despre disruption în toate domeniile, nu numai în
energie, de asemenea. Dar pandemia a adus un nou concept, acela
de „Noul Normal“, de reinventarea a CE și CUM a fost. Întrebarea
la momentul acesta este nu numai
dacă economia și energia mondială
vor reveni în 6 luni, un an, doi sau
trei, ci dacă vor reveni la ce au fost,
sau va trebui să reinventăm un nou
normal. Acest nou normal releva un
vorbitor trebuie să aducă în primul
rând schimbarea de mentalitate la
nivelul fiecărui participant la fenomenul energetic.
Deprofesionalizarea, un al
cincilea „D“ cu impact asupra energeticii mondiale, a fost un alt sem-

în entitățile statului, autorități centrale sau firme de utilități energetice. Sunt prea dese cazurile când acțiunile de strategie energetică ajung
la inițiativa unor decidenți politici
aduși în sistem de algoritmi care nu
au nimic cu importanța funcției pe
care ei o ocupă, care nu au o minimă pregătire și competență pentru
a ocupa postul respectiv.
Două dintre conceptele care vor
marca viitorul imediat și anume conceptul de Stocare a energiei și cel
de Hidrogen verde au reprezentat
subiectul de interes al mai multor
vorbitori din RED. Pentru prima dată
s-au anunțat inițiativele ale două
firme de utilități din România, care
independent una de alta au pornit
programe de investiții cu introducerea producerii de hidrogen, ca resursă nouă de energie în sistemul
românesc! Cele două concepte, sti-
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mulate inclusiv din punct de vedere
financiar de programele europene și
regionale, vor trebuie sprijinite viguros de către stat pentru a intra în
exploatare cât mai repede.
O altă temă stringentă actuală
tratată serios în RED o reprezintă
Flexibilitatea, o provocare regi-

reluarea cu avânt a investițiilor în
RES. S-ar pune întrebarea cine investește în flexibilitate, sau și mai
precis a cui este responsabilitatea
de a investi în flexibilitate? La ea ar
trebui să răspundă iarăși autoritățile din energie, unii vorbitori și de
la RED, dar și din prima zi a FOREN

capital legat de o trecere puternică
și accelerată în digital. De asemenea mulți vorbitori și în primul rând
bancherii au confirmat și acum disponibilitatea finanțelor pentru
orice investiție din marea tranziție
energetică! În condițiile menționate
de prezentare de proiecte fezabile și

onală și națională. De remarcat
și ușoara reformulare a celor 4D
(deveniți uneori 5, sau chiar 6) din
Energie și anume Decarbonizarea,
Descentralizarea, Digitalizarea, Disruption, Democratizarea tehnologiei, D...(etc.), iar toate impactează
sau implică Flexibilitatea un nou
termen la modă în energie, definit drept capabilitatea unui sistem
energetic de a administra în termeni de fiabilitate și variabilitate și
de incertitudine a cererii și ofertei
de energie într-o plajă relevantă de
timp. Nevoia de flexibilitate, un concept deocamdată ignorat de autorități, este amplificată de amploarea
pe care l-a luat D- Descentralizarea,
(am reținut expresia „România este
condamnată la descentralizare“)
prin instalarea de RES, în principal
PV și eolian, la inițiativa consumatorilor industriali și privați, stimulați
de ținte impuse în special din exterior. Aceasta în paralel cu penuria
de investiții în surse „centralizate“
pe combustibili clasici, fie ele multe
acum anunțate, dar probabil puține
continuate din rigori tot mai mari de
finanțare și apoi de funcționare.
Ca atare investițiile în flexibilitatea sistemului devin de la an la an
mai critice, ele trebuie să preceadă

opinând că este nevoie de o nouă
gândire a DOR (Division of Responsibilities), ca să folosim o expresie
din investiții, între entități centrale,
TSO, DSO, investitori privați și alți
jucători din sistemul energetic.
Energia termica responsabilitatea tuturor și a nimănui,
a fost o altă temă de dezbatere în
RED, o problemă veche, care formal
continuă să fie responsabilitatea mai
multor ministere, dar care poate din
cauza asta a devenit o cenușăreasă
a sistemului energetic din România.
Au fost unele teme tratate unanim pozitiv, de o certitudine care nu
trebuia demonstrată. De exemplu
că digitalizarea, un „D“ de care se
vorbește de un deceniu, era într-o
urcare cam lentă, pandemia a demonstrat ce pantă ascendentă poate lua această direcție de reconsiderare a sistemului. Susținem această
idee și reluăm ideea ca adevăratul
efort de digitalizare s-a produs la
mijlocul anilor 90 când în centralele, stațiile și dispeceratele electrice
s-au introdus echipamentele digitale de la interfața cu procesul până
la interfața cu operatorul uman și
că după aceea acest proces a intrat
într-o pantă lentă de implementare.
Viitorul entităților energetice este

bancabile!
Un punct forte al Regional Energy Day din anul acesta l-a constituit
participarea reprezentanților a două
comitete naționale importante din
Europa, din Franța și din Germania,
care au particularizat temele mari
mondiale și europene la situația
concretă din țările lor, ceea ce este
o bună experiență de împărtășit și
pentru regiunea noastră, în măsura în care exemplele unor economii
puternice, cum mari diferențe chiar
ele între ele, pot servi celor din ECE!
În final am vrea să remarcăm că
în toate prezentările s-a observat un
echilibru între problematica diversă
și complicată a sectorului Energie la
acest moment, la răspântie de mai
mulți ani, cu provocări și amenințări
serioase care cer o totală reconsiderare a lui, problematică bulversată și mai mult de pandemie, pe de
o parte, și o stare de optimism, fie
el și ponderat, al unor oameni care
stăpânesc această problematică și
au soluții să o rezolve!
Prin calitatea dezbaterilor, Regional Energy Day și-a confirmat, și la
ediția din acest an a FOREN – chiar
și în condiții de on-line – statutul
de eveniment de sinteză a marilor
teme din energetica regională. 
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MET Romania Energy SA, with over
10 years of experience in the local market,
has become one of the most important
private suppliers of electricity and natural
gas in the country.
MET Romania, with a growing market
share, is placed in the TOP 3 suppliers on
the competitive energy market, with the
nearly 10 percent it owns.
MET Romania delivers energy to
approximately 1000 customers, serving
about 5.000 consumption places
throughout the country.

MET Romania, with a share of almost 5%,
ranks 7th on the wholesale market of gas
suppliers, other than the producers.
The MET Group is present in the markets of
15 European countries, with over 1.700
employees in Austria, Bulgaria, Croatia,
Hungary, Italy, Lithuania, Romania, Russia,
Serbia, Slovakia, Spain, Switzerland, Ukraine
and the United Kingdom.
The mission of MET Group is to become a
leader in the field, by implementing innovation
on the traditional European energy market.

www.MET.com

Din activitatea membrilor CNR – CME
SEMNAREA MEMORANDUMULUI DE ÎNȚELEGERE ÎNTRE
NUCLEAR ENERGY INSTITUTE („NEI“) ȘI FORUMUL
ATOMIC ROMÂN („ROMATOM“) PENTRU COOPERARE
ÎN APLICAȚIILE CIVILE ALE ENERGIEI NUCLEARE
La data de 14 octombrie 2020,
în cadrul unui seminar pe tema
oportunităților de investiții și a capabilității industriilor nucleare din
România și Statele Unite, a avut
loc semnarea unui Memorandum
de Înțelegere pentru cooperare în
aplicațiile civile ale energiei nucleare, între Nuclear Energy Institute
(„NEI“) – SUA, și
Forumul
Atomic
Român
(„ROMATOM“),
având
drept scop stabilirea unei relații
de cooperare între
cele două industrii,
în condiții de securitate nucleară, cu
respectarea legilor
și reglementărilor
din cele două state,
precum și a angajamentelor internaționale asumate de
acestea.
Memorandumul
a fost semnat de
dna Maria Korsnick,
președinte și CEO,
Institutul
pentru
Energie Nucleară/Nuclear Energy Institute, și dr. Teodor Chirica,
președintele onorific al ROMATOM,
mandatat în acest scop de către
Consiliul Director al ROMATOM, în
prezența dlui Tommy Joyce, secretar asistent adjunct pe probleme de
Energie pentru Securitatea Energetică Globală și secretar asistent
adjunct pentru Dezvoltarea Pieței
și Inovație Energetică, și dl. Dan
Drăgan, secretar de stat în Ministerul Energiei, Economiei și Mediului
de Afaceri din România. La webinar
au mai participat dl. Cosmin Ghiță,
CEO Societății Naționale Nuclearelectrica, Dl. Lucian Rusu, Președinte
ROMATOM și membri ai Consiliului
Director al ROMATOM, precum și
reprezentanți ai industriei nucleare
din Statele Unite.

„Scopul acestui MI este stabilirea
unei relații de cooperare între cele
două industrii, în condiții de securitate nucleară, cu respectarea legilor și
reglementărilor din cele două state,
precum și a angajamentelor internaționale asumate de acestea. MI sprijină crearea unui cadru de cooperare
între industria nucleară din România

semnarea între SUA și Romania a
Memorandumului de înțelegere
privind cooperarea în domeniul
utilizării pașnice a energiei nucleare, în septembrie 2019 în timpul Summit-ului UN Climate Action,
care a avut loc la New York.
„Acest Memorandum de Înțelegere împreună cu recentul Acord

și cea din Statele Unite, având drept
scop promovarea utilizării pașnice a
energiei nucleare prin operațiuni eficiente și politici eficace, precum și
facilitarea dezvoltării comerțului și
investițiilor în sectorul energiei nucleare“, conform comunicatului de presă
emis de ROMATOM cu această ocazie.
Semnarea
Memorandumului
dintre NEI și ROMATOM, vine ca un
semnal al dorinței de cooperare dat
de reprezentanții industriilor nucleare din cele două țări, în urma
parafării Acordului Interguvernamental dintre România și SUA,
din data de 9 octombrie 2020, conectând industriile nucleare din ambele țări, pentru dezvoltarea unei
cooperări solide, pe termen lung, în
condiții avantajoase ambelor părți, continuând calea deschisă de

Interguvernamental dintre Statele
Unite și România demonstrează importanța cooperării internaționale
pentru a reduce emisiile de carbon
și a promova securitatea energetică. Domeniul nuclear din SUA are un
istoric de neegalat în parteneriatele
industriale și dorește să fie partenerul României, având în vedere că
România își revitalizează infrastructura energetică nucleară. Împreună
cu ROMATOM, NEI dorește să sprijine această colaborare de a promova
energia nucleară ca soluție energetică curată și a ajuta ca România să-și
atingă obiectivele climatice și de securitate energetică“, a declarat d-na
Maria Korsnick, Președinte și CEO,
Nuclear Energy Institute.
Nuclear
Energy
Institute
(NEI) este organizația responsabilă
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Din activitatea membrilor CNR – CME
de stabilirea unei politici industriale
unificate cu privire la aspectele care
afectează industria energiei nucleare din Statele Unite, inclusiv aspectele de reglementare ale problemelor operaționale și tehnice generice.
Membrii NEI includ entități autorizate să opereze centrale nucleare
comerciale în Statele Unite, proiectanți de centrale nucleare, mari
firme de inginerie, instalații pentru
ciclul combustibilului, entități licențiate pentru materiale nucleare și
alte organizații și entități implicate
în industria nucleară. Misiunea NEI
este de a promova utilizarea și dezvoltarea energiei nucleare prin operațiuni eficiente și politici eficace.
În anul 2019, producția de
energie electrică din SUA a fost
de 4161 TWh net, energia nucleară
reprezentând 19,7% din totalul producției. Flota nucleară civilă din SUA
include 95 de unități, care începând
din 2001, acestea au atins un factor
mediu de capacitate de peste 90%.
În 2019 a fost un record de 94%, în
comparație cu vântul (32%) și energia solară PV (22%) (date EIA). Industria investește aproximativ 7,5
miliarde de dolari pe an în întreținerea și modernizarea centralelor.
SUA progresează în dezvoltarea reactoarelor mici modulare (SMR) și
reactoare nucleare avansate. În iulie
2020, internaționalul SUA, US International Development Finance Corporation (DFC), a ridicat interdicția
privind finanțarea proiectelor internaționale de energie nucleară, recunoscând nevoile „vaste“ de energie.
„România este puternic implicată în dezvoltarea programului său
nuclear civil, pentru a crește securitatea energetică și a reduce emisiile
de CO2 în conformitate cu obiectivele UE 2050. În conformitate cu Strategia Energetică a României și Planul Integrat Național pentru Energie
și Schimbări Climatice, energia nucleară joacă un rol esențial în toate
scenariile, valorificând experiența
operațională a Unităților 1 și 2 ale
CNE Cernavodă“, a declarat dr. Teodor Chirica, președintele onorific al
ROMATOM, apreciind în continuare
faptul că „Memorandumul de Înțelegere semnat cu partenerii noștri
americani întărește capabilitățile
domeniului nuclear de ambele părți
și creează oportunități pentru implementarea cu succes a viitoarelor
proiecte strategice nucleare din România“ – dr. Teodor Chirica, președintele onorific al ROMATOM.
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Forumul Atomic Roman (ROMATOM) este persoană juridică română
de drept privat, uniune independentă reprezentativă la nivel național,
fără scop patrimonial sau lucrativ,
neguvernamentală, nonprofit, apolitică, constituită din membri asociați
sau susținători. Membrii ROMATOM
sunt persoane juridice române și/sau
străine care au ca obiect de activitate producerea de energie electrică
și termică prin procese nucleare sau
sunt furnizori de bunuri și prestatori
de servicii din industria nucleară românească, precum și alte persoane
juridice care desfășoară activități în
domeniul energeticii, în general, al
energeticii nucleare, în particular, sau
activități conexe domeniului energeticii nucleare, cercetarea în domeniul
fizicii atomice și nucleare, precum și
asociații profesionale, tehnice sau științifice, organizate potrivit legislației
române în vigoare.
Industria nucleara europeană este o prezență vizibilă în cadrul Uniunii Europene, contribuind
cu aproape 50% din producția de
energie electrică cu emisii de CO2
reduse și 26% din totalul producției
de electricitate. Domeniul nuclear
european asigură la nivelul anului
2019 cca 1,1 milioane de locuri de
muncă, din care 47% cu înaltă calificare, cu o contribuție de cca 500
miliarde Euro la PIB-ul Uniunii Europene, adică 3 – 3,5% din acesta și
realizând o cifră de afacere anuală
de 102 miliarde de euro, conform
studiului „Nuclear Energy: Powering
the Economy Carbon-Free Growth,
Jobs and Leadership in Innovation“,
realizat în anul 2019 de consultantul
Deloitte din 2019, la comanda Forumului Atomic European (FORATOM).
Același studiu, arată că în România, energia nucleară asigură
11 000 de locuri de muncă în industria orizontală, număr care ar putea
crește la 19 000 de locuri de muncă
în contextul dezvoltării noilor proiecte nucleare.
Dl. Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica, salutând semnarea MI
între ROMATOM și NEI , subliniază
faptul că „fiabilitatea și capabilitatea
industriei orizontale nucleare sunt
esențiale în implementarea cu succes a unor noi proiecte, cu beneficii
sociale și economice multiple pentru România“ adăugând „Unitățile 3
și 4 ale CNE Cernavodă vor furniza
României energie curată, accesibilă,
fiabilă, în special după scoaterea din
funcțiune a capacităților convenți-

onale învechite, în conformitate cu
strategia UE pentru reducerea emisiilor și tranziția către o economie
verde, vor crea locuri de muncă și
vor securiza infrastructura energetică a României pentru dezvoltare
industrială și socială. Retehnologizarea Unității 1 va conduce la încă
30 de ani de producere sigură de
energie, la mai puțin de jumătate din costul unei noi unități. După
cum am văzut, în timpul pandemiei
COVID, reziliența și sustenabilitatea
sistemelor energetice joacă un rol
vital în asigurarea continuității activității economice și în perspectiva
relansării activității industriale după
această criză“.
Nuclearelectrica
operează
două unități nucleare de tip CANDU-6
la centrala nucleară de la Cernavodă,
asigurând de asemenea termoficarea
orașului Cernavodă, asigurând 18%
din producția internă de electricitate
și 33% din energia electrică fără emisii de carbon. Nuclearelectrica are în
vedere proiecte majore, de importanță strategică pentru România,
precum Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, retehnologizarea Unității 1 și
realizarea unei instalații de detritiere pe același amplasament. Societatea mai are ca preocupări de viitor
producerea și utilizarea hidrogenului, producerea de izotopi medicali și
industriali, precum și in viitor, dezvoltarea reactoarelor modulare de
mici dimensiuni(SMR).
Referințe:
● https://www.nei.org/about-nei
● https://romatom.org.ro/
● https://romatom.org.ro/
news/semnarea-memorandumului-de-intelegere-intre-nuclear-energy-institute-nei-si-forumul-atomic-roman-romatom-pentru-cooperare-in-aplicatiile-civile-ale-energiei-nuc-6625.html
● https://www.euractiv.com/
section/energy-environment/opinion/nuclear-energy-powering-theeconomy-carbon-free-growth-jobsand-leadership-in-innovation/
● https://www.world-nuc l e a r. o r g / i n f o r m a t i o n - l i b r a r y /
country-profiles/countries-t-z/
usa-nuclear-power.aspx#:~:text=The%20USA%20is%20the%20
world›s,20%25%20of%20total%20
electrical%20output.
● file:///D:/E-Books/05_
WNA/2020_WNA-World%20Nuclear%20Performances%20Report.
pdf 
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FEL România
STADIUL PROIECTELOR FEL ROMÂNIA
PENTRU ANUL 2020
Alisa Fleancu, CNTEE Transelectrica SA, UnO DEN, membru al FEL România,
Teodora Mândra, SIS SA, membru al FEL România
FEL România este programul de
tineret al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR – CME), parte din rețeaua
globală dezvoltată de World Energy
Council (WEC)
Articolul prezintă proiectele FEL
România și stadiul actual al acestora. Energia,element strategic în
politica globală, componentă vitală
și factor de cost pentru dezvoltarea economică și pentru progresul
societății în ansamblu, generează o
serie de preocupări majore la nivel
mondial. Aceste preocupări se reflectă și se multiplică la nivel național, regional și local și au determinat ca tinerii din organizația noastră
aibă un cuvânt de spus prin proiectele Programului FEL România.
FEL România derulează în
prezent un număr de 10 proiecte educaționale și de profesionalizare pentru membrii FEL
Romania și pentru tinerii din
România, după cum urmează:

1. Evolution Labs

– Coordonatori: Gabriela
Sava, Dalia Stoian
Rezumat: Inițial,proiectul a
avut ca scop modernizarea laboratorului de PECS (Partea Electrică
a Centralelor și Stațiilor electrice)
din cadrul Facultății de Energetică
a Uiversității Politehnica din București (UPB), care a dezvoltat o nouă
ramură în proiect, cea de modernizare a casei pasive. Impactul proiectului a fost susținut de numărul
mare de lucrări de licență elaborate
pe această temă, casa pasivă fiind
abordată drept studiu de caz. Rezultatele privind sistemul de automatizare, macheta – încă în stadiul de
elaborare – și relațiile puternice între parteneri au condus la succesul
proiectului. S-a remarcat că, în medie, un angajat în energie este cu 7
ani mai în vârstă decât angajații din
alte industrii, de aceea este necesară o forță muncă pregătită pentru tranziția energetică, în contextul
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celei de-a patra revoluții industriale.
Ca o soluție pentru această problemă, FEL România a propus modernizarea laboratoarelor Facultății de
Energetică și crearea unui hub de
dezvoltare a competențelor în domeniul energetic.
Starea actuală: S-a conceput
o structură pentru școala de vară,
care a ajuns la un procent de realizare de 60%. A fost identificat un
necesar materiale, acoperit până în
acest moment în proporție de 80%,
iar în prezent se caută variante pentru reactivarea proiectului, deoarece
o mare parte din discuțiile și negocierile cu furnizorii de echipamente
s-au încheiat.
Soluții de revitalizare a proiectului: Alinierea cu necesitățile laboratorului în conformitate cu
ofertele primite; reanalizarea ofertelor primite și reluarea discuțiilor;
atragerea de noi furnizori; schimbarea, după caz, a obiectivului principal și transformarea într-un obiectiv
suficient de puternic și de avantajos
pentru furnizor astfel încât să fie posibilă donația de resursă (materială,
umană etc.).

2. FEL Training Days

– Coordonator: Cezar
Axintescu
Rezumat: Pentru satisfacerea
nevoii membrilor FEL România de
dezvoltare și informare, s-a identificat soluția unor sesiuni de training
și de transmitere a cunoștințelor cu
reprezentanți din sectorul energetic
și din alte sectoare relevante. Astfel, tinerii din cadrul organizației
noastre pot avea acces la informație
printr-o comunicare fluentă într-un
cadru organizat și pot beneficia de
un transfer direct de cunoștințe, cu
posibilitatea de a dezvolta concepte
noi și de a dezvolta idei comune.
Starea actuală: Provocarea
acestui proiect constă în alegerea
sediilor, însă din cauza pandemiei, și
în contextul distanțării sociale, proiectul a stagnat din cauza imposibi-

lității de a mai vizita direct sediile
firmelor în care membrii FEL își desfășoară activitatea și familiarizarea
cu proiectele acestora.

3. FEL Social Meetings

– Coordonator: Florian
Mihalce
Rezumat: În urma analizării unor studii de profil, efectuate
la nivel internațional, s-a observat
că, uneori, tinerii profesioniști care
dețin abilități tehnice, dar nu dețin
și abilități sociale, nu se pot integra
perfect în echipă ceea poate duce
chiar la pierderea locului de muncă. De aceea, FEL România a inițiat
întâlniri informale cu profesioniști
și lideri din domenii diverse, pentru
prezentarea propriilor experiențe și
a importanței abilităților sociale.
Starea actuală: S-a constatat
ineficiența desfășurării programului
în mediul online, iar echipa acestui
proiect a decis să-și continue activitatea în cadrul proiectului FEL Training Days, cu reutilizarea la maximum a resurselor utilizate până în
prezent, care au fost de înalt nivel și
care pot genera analize utile în alte
proiecte FEL România.

4. Energy 101

– Coordonatori: Mihai
Toader-Pasti, Bogdan Leu
Rezumat: Sectorul energetic se confruntă cu problema lipsei
forței de muncă, calificate și necalificate. Unul dintre motive este și
lipsa accesului la resurse educaționale realizate pe înțelesul tuturor.
De aceea, în contextul schimbărilor
climatice și al securității energetice, este important ca oamenii să
înțeleagă cum funcționează consumul și producția de energie. În
acest scop, FEL România propune
elaborarea unui ghid și a unui set
de chestionare pentru flexibilizarea
și fluența în exprimare și pentru a
forma un grup de lucru coerent și
profesionist. Necesitatea unui astfel
de ghid a fost susținută de evoluția
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stării politice, a normelor și a ordonanțelor ultimilor ani, cu care este
tot mai greu de ținut pasul, organizarea informației la zi, transpusă
într-un limbaj accesibil.
Starea actuală: În prezent au
loc ședințe și conferințe online, cu
scopul elaborării unor documente
care să reprezinte părți ale ghidului
și care să fie publicate sub formă de
articole.
Soluții de revitalizare a proiectului: transformarea informațiilor într-un document tip, actualizare
la zi; recomandări către liderii din
sindicate/minister de intervenție
asupra legislației primare/secundare; analiza comparativă cu domeniul
identic din alte state, eventual cu
implicarea altor parteneri externi.
Proiectele prin care se aduc la aceeași masă stakeholderi din energie
pentru a găsi soluții pe termen lung,
deci prin intermediul unor analize și
recomandări locale:

5. Strategii și politici publice

– Coordonator:
Georgian Albu
Rezumat: Proiectul a fost finalizat cu succes, însă se dorește
elaborarea de către FEL România a
unui punct de vedere care să poată
oferi alte perspective/opțiuni asupra
aspectelor ce pot fi îmbunătățite,
din documentele puse în dezbatere
publică.
Starea actuală: În prezent,
suntem în așteptarea documentului
pentru strategia energetică națională, emis de autoritățile competente.
De asemenea, a fost elaborat un
document de poziție FEL în privința
liberalizării pieței de gaze naturale.

6. Energy Pocket Notes

– Coordonator: Patricia
Vasile
Rezumat: Creșterea dificultății
de a identifica informațiile relevante
și actualizate pentru fiecare participant la piața de energie, precum și
abundența de informații, care poate
duce chiar la deformarea fondului,
sunt aspecte importante, reliefate
de marile organizații. FEL România
propune elaborarea unui document
în limbile română și engleză, pentru a fi cât mai aproape de entitățile
care utilizează drept limbă de circulație atât limba maternă, cât și cea
europeană. Documentul va avea un

plus de valoare, deoarece va putea
fi descărcat de pe toate platformele
la care organizația are acces.
Starea actuală: În prezent au
loc ședințe de lucru online care vizează în principal găsirea unui nou
plan de acțiune pentru demararea
acestui program.
Soluții de revitalizare a proiectului: analiza stării actuale; elaborarea unor chestionare prin analiza cărora să se evidențieze ce anume din informațiile găsite au suferit
incertitudine; deplasarea cercului
de stakeholders către o altă sferă a
domeniului, spre exemplu sfera automatizărilor de tip IoT, care poate
aduce finanțări europene, eficiență
energetică, optimizare de proces
etc.

7.Covid 19 Power Utilities
Response hub

– Coordonator: Cristina Păun
Rezumat: Obiectivul proiectului
este identificarea impactului pandemiei Covid-19 asupra companiilor din sectorul energetic și transformarea acestei experiențe într-o
oportunitate de a învăța. În acest
sens, a fost elaborat un chestionar
al cărui rezultate vor fi prelucrate,
centralizate și publicate sub formă
de studiu de caz pe domenii reprezentative: producție, transport,
distribuție și furnizare de energie
electrică și gaze naturale, precum și
servicii energetice. Deși principala
problemă întâmpinată în acest proiect a fost lipsa de răspuns a unora dintre marile companii, membrii
proiectului vor realiza studiul de
caz pe baza răspunsurilor primite.
Grupul de lucru care formează proiectul este dinamic și comunicativ,
primește feedback constant și este
bazat pe legături strânse. În baza
provocărilor lansate de reprezentații companiilor, grupul și-a menținut
scopul și a interacționat direct și curajos cu factorii de decizie ai companiilor din sectorul energetic.
Starea actuală: Chestionarul
a fost elaborat și transmis către reprezentanți ai companiilor din sectorul energetic, se așteaptă răspunsuri din cât mai multe domenii
reprezentative ale acestuia, iar pe
baza lor va fi elaborat un document
statistic. În prezent, se lucrează la
analiza răspunsurilor primite. Numărul scontat de răspunsuri este
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însă mai mic, din cauza restricțiilor
impuse de pandemie, dar și de perioada de concedii.

8. FOREN

– Coordonatori: Alexandru
Sumanariu, Emanuela
Tudora, Bogdan Leu
Rezumat: Forumul Energetic al
Europei Centrale și de Est (FOREN),
organizat la fiecare doi ani și este
cel mai important eveniment organizat de Comitetul Național Român
al Consiliului Mondial al Energiei
(CNR – CMR). Prin participarea FEL
România la FOREN se dorește promovarea organizației în cercurile de
tineri, profesioniști și companii din
domeniu, precum și acordarea de
sprijin la organizarea evenimentului.
Starea actuală: Ca urmare a
prelungirii stării de alertă pe teritoriul României, cauzate de răspândirea SARS CoV-2 și a restricțiilor impuse privind organizarea evenimentelor științifice, ediția FOREN 2020
va fi organizată în format online.
Implicarea membrilor FEL România
în cadrul forumului on-line este posibilă prin susținerea de articole la
sesiunile tehnice și prin participarea
la discuțiile deschise de moderatorii
sesiunilor.

9. Women in Energy

– Coordonator: Luminița
Vlaicu
Rezumat: Literatura și dovezile
empirice induc ideea că, „femeile nu
reprezintă mai mult de 14% din forța
de muncă“ din sectorul energiei regenerabile și doar 8% în sectorul energetic convențional. Cel mai optimist
scenariu de participare a femeilor în
domeniul energiei regenerabile este
de 32%, conform sondajului recent
realizat de IRENA. În aceste condiții,
FEL România sugerează promovarea
unor evenimente și dezvoltarea unor
programe care să ofere oportunități
de rețea. Rețeaua ajută femeile să
se întâlnească, să împărtășească
idei, experiențe și lecții învățate,
precum și să primească sprijin de
mentorat.
Starea actuală: În data de 27
aprilie, 2020 FEL România a organizat conferința online „Women in
Energy: Inspire your future!“, la
care doamnele Elena Popescu, Elena
Ratcu, Carmen Neagu, Cristina Tre-
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faș, Ioana Covali și invitatul special,
domnul Corneliu Bodea, au răspuns
întrebărilor adresate de moderatoarele evenimentului, Gabriela Sava și
Mădălina Ghilvacs. De asemenea, a
fost înființată o pagină de informare
în social media, care în prezent are
peste 170 de membrii. În prezent,
coordonatoarea proiectului a prezentat o schiță cu posibile direcții de
repornire a proiectului, printre care
și găsirea unor „ambasadoare“ care
să prezinte proiectul pe întreg teritoriul țării sau pregătirea unor sesiuni de informare. Aceasta a adus în
vedere anumite direcții în luna iulie
și în prezent se analizează sub ce
formă vor putea fi integrate.
Soluții de revitalizare a proiectului: urmărirea scopului principal,
prin analiza punctelor forte și a celor
slabe a primului eveniment organizat, găsirea unei oportunități pentru
a organiza următorul eveniment sub
aceeași formă;Schimbarea viziunii din
care se poate privi acest subiect, de
exemplu posibilitatea ca bărbați din
poziții cheie să prezinte acțiunile fe-
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melilor din domeniu sau dezbaterea
unor situații în care femeile să fi luat
decizii grele și/sau controversate.

10. Energy Efficiency First

– Coordonatori: trebuie
desemnat un nou
coordonator
Rezumat: În piață există deja
ghiduri care se adresează consumatorului de energie, care propun
soluții și „tips & tricks“ de eficiență
energetică. În principal, este vorba
despre campaniile Comisiei Europene și de ghidul promovat de ANRE.
Penetrarea către consumatori a fost
efectuată de companiile de distribuție
în fiecare zonă corespunzătoare, dar
inițiativa a fost punctuală și fără continuitate. Se dorește realizarea unui
proiect pilot, ca parte a programului
România Eficientă, cel mai mare fond
privat dedicat eficientei energetice
din România, aflat sub monitorizarea
directă a Energy Policy Group.
Starea actuală: Proiectul a
stagnat din cauza restricțiilor impuse
de pandemie. Se caută o variantă de

revitalizare a proiectului, sau o altă
direcție prin care se poate aborda,
iar în caz de nereușită, se va renunța
la acesta. O soluție ar fi prezentarea
unui modul de Eficiență Energetică
elevilor de clasele a 7-a și a 8-a, prin
colaborare cu o altă organizație care
are în curs un astfel de proiect.

Concluzii

Considerăm că stabilirea obiectivelor pe termen mediu și lung ale
FEL România contribuie la creșterea
capabilității structurilor de execuție
din cadrul autorităților publice locale
de gestionare a aspectelor energetice, de a adopta o abordare flexibilă
orientată către consumatorii și producătorii de energie. Toți pașii trebuie
făcuți în contextul modificărilor continue a piețelor de energie, cu scopul
de a asigura dezvoltarea economică
a localităților și de a asigura protecția
corespunzătoare a mediului.
Stadiul actual a proiectelor
abordate de membrii FEL România
este prezentată schematic în figura
de mai jos:
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Legal Newsletter
21 Octombrie 2020

21 October 2020

Proiect de lege privind regimul deΊeurilor

Draft law on waste regime

În data de 8 Septembrie 2020 au fost publicate pe
site-ul
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-delege-privind-regimul-deseurilor/ Proiectul de lege
privind regimul deΊeurilor („Proiectul de lege“),
precum Ίi expunerea de motive a acesteia.

On 8 September 2020, the Draft law on waste
regime (the “Draft law”) and its explanatory
memorandum were published on the http://econsultare.gov.ro/w/proiectul-de-lege-privindregimul-deseurilor/ website.

Până la data de 1 Octombrie 2020, persoanele
interesate
au
putut
trimite
propuneri
de
amendamente.

The interested parties could submit proposals for
amendments until 1 October 2020.

Proiectul de lege nu a
dezbaterii parlamentare.

The Draft law has not yet been submitted to
parliamentary debate.

I.

încă

supus

Principalele noutăΌi pe care Proiectul de
lege le aduce faΌă de prevederile
actualei Legi nr. 211/2011 privind
regimul deΊeurilor
privind

noΌiunea

I.

The main novelties brought by the
Draft law in comparison to the current
Law no. 211/2011 on waste regime

1.

Reglementari
„subprodus“:

de

1.

Provisions regarding the concept of
“by-product”:

¾

a fost introdusă posibilitatea agenΌiilor
judeΌene de protecΌia mediului de a decide,
pentru situaΌii punctuale, prin autorizaΌia de
mediu, dacă o anumită substanΌă sau un
anumit obiect este considerat subprodus, în
măsura în care astfel de criterii nu au fost
stabilite la nivelul Uniunii Europene;

¾

the possibility of environmental protection
agencies to decide, on a case by case
basis, whether specific substances or
objects
are
considered
by-products,
provided that specific criteria have not
been set at the European Union level;

¾

a fost introdusă posibilitatea autorităΌii
publice centrale pentru protecΌia mediului de
a stabili, prin hotărâre de Guvern, criterii
detaliate pentru încadrarea în categoria de
subprodus a unei anumite substanΌe sau
unui anumit obiect, în măsura în care astfel
de criterii nu au fost stabilite la nivelul
Uniunii Europene.

¾

the possibility of the central public
authority for environmental protection to
establish,
by
Government
decision,
detailed criteria on the inclusion in the byproduct category of certain substances or
objects, provided that specific criteria have
not been set at the European Union level.

2.

Reglementări
privind
statutului de deΊeu:

2.

Provisions
waste:

¾
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fost

încetarea

a fost introdusă posibilitatea agenΌiilor
judeΌene de protecΌia mediului de a decide,
pentru situaΌii punctuale, prin autorizaΌia de
mediu, dacă un anumit deΊeu a încetat să
mai fie deΊeu, în măsura în care astfel de
criterii nu au fost stabilite la nivelul Uniunii
Europene;

¾

regarding

the

end-of-

the possibility of environmental protection
agencies to decide, on a case by case
basis, whether certain waste ceased to be
considered waste, provided that specific
criteria have not been set at the European
Union level;
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a fost introdusă posibilitatea autorităΌilor
publice centrale de a stabili, prin hotărâre de
Guvern, criterii detaliate pentru încetarea
statutului de deΊeu, în măsura în care astfel
de criterii nu au fost stabilite la nivelul
Uniunii Europene;

¾

the possibility of central public authorities
to establish, by Government decision,
detailed end-of-waste criteria, provided
that specific criteria have not been set at
Union level;

¾

printre criteriile de care autorităΌile publice
centrale trebuie să Όină cont la adoptarea
hotărârilor de Guvern mai sus menΌionate,
se numără: criterii de calitate privind
încetarea
statutului
de
deΊeu
pentru
materialele care rezultă din operaΌiunea de
valorificare în conformitate cu standardele
aplicabile produselor, inclusiv valori limită
pentru poluanΌi, atunci când este necesar,
cerinΌe pentru emiterea unei declaraΌii de
conformitate etc.

¾

some of the criteria the public authorities
must consider when adopting the abovementioned Government decisions, are as
follows: quality criteria for end-of-waste
materials resulting from the recovery
operation in line with the applicable
product standards, including limit values
for
pollutants
where
necessary,
requirements
for
a
statement
of
conformity etc.

3.

Reglementari
privind
generării deΊeurilor:

prevenirea

3.

Provisions regarding the prevention of
waste:

¾

au fost introduse în sarcina autorităΌilor
publice atribuΌii privind implementarea
generării
deΊeurilor,
precum
prevenirii
încurajarea
reutilizării
produselor
Ίi
instituirea de sisteme care promovează
activităΌile de reparare Ίi reutilizare, inclusiv,
în special, pentru echipamentele electrice Ίi
electronice, textile Ίi mobile, precum Ίi
pentru ambalaje Ίi materialele Ίi produsele
folosite în construcΌii etc.;

¾

new attributions of public authorities
regarding the implementation of the
prevention of waste, such as encouraging
the re-use of products setting up systems
promoting repair and re-use activities,
including, in particular, for electrical and
electronic
equipment,
textiles
and
furniture, as well as packaging and
construction materials and products, were
introduced;

¾

a fost introdusă în sarcina operatorilor
economici specializaΌi obligaΌia de a lua
măsuri privind reducerea risipei alimentare.

¾

the obligation of specialized economic
operators to implement measures of food
waste reduction was introduced.

II.

ObservaΌii speciale

II.

Proiectul de lege transpune prevederile
Directivei 2018/851/UE de modificare a
Directivei 2008/98/CE privind deΊeurile.

Special remarks
The Draft law transposes the provisions of
the Directive 2018/851/EU amending the
Directive 2008/98/EC on waste.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne
contactaΌi:

For further details, please contact:

Ήtefan Ene

Stefan Ene

Partener

Partner

+4 0735 008 495

+4 0735 008 495

stefan.ene@vepartners.ro

stefan.ene@vepartners.ro

Acest newsletter a fost pregătit exclusiv în scop de
informare generală Ίi nu se va interpreta ca Ίi
consultanΌă juridică. În măsura în care consideraΌi
util să aflaΌi mai multe despre aspectele ce fac
obiectul acestui newsletter, vă rugăm să ne
contactaΌi.

This newsletter was prepared solely for general
information purposes and shall not be construed in
any way as legal advice. Should you find it useful
and want to know more about the issues
presented herein, please do not hesitate to contact
us.
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Personalitati
stiintei si
¸ ingineriei
‚ ale ¸
DIN ISTORIA CME ȘI A CNR – CME:
CĂLIN MIHĂILEANU ȘI COMISIA DE CONSERVARE
A ENERGIEI DIN CADRUL CME
Ing. Dumitru Manea, membru al CNR – CME
Dr. ing. Andrei-Călin Mihăi- rințele Naționale ale Energiei (CNE), Mondiale a Energiei, delegație din care
leanu (5 martie 1923 – 26 noiem- organizate sub egida CNR – CME în făcea parte și Călin Mihăileanu[1].
brie 2006) a fost o personalitate de perioada 1992 – 1998 și la edițiile FoSubiectele Congresului au anaprim rang în energetica europeană, rumului Regional al Energiei (FOREN), lizat tematici referitoare la: popuinginer și om de cultură de largă organizat sub egida CME în perioada lație și resurse energetice, mediul
recunoaștere, îndrăgit și respectat 2000 – 2004. A fost, de aseînconjurător și
de toți cei cu care a lucrat. Cariera menea, membru fondator al
furnizarea
de
sa prestigioasă s-a desfășurat de-a Asociației Comitetul Național
energie, translungul a șase decenii, iar aproa- Român al Consiliului Mondial
portul și utilizape patru decenii a activat și în ca- al Energiei.
rea energiei, dar
Pentru toată activitatea
drul Consiliului Mondial al Energiei
și conservarea
(CME) sau Comitetului Național Ro- depusă în cadrul CNR – CME
energiei.
Călin Mihăimân al Conferinței Mondială a Ener- și contribuția adusă la promovarea energeticii românești
leanu, care ocugiei (CNR-CME).
pa deja funcția
Pentru a aduce un omagiu aces- și a specialiștilor săi la nivel
de director al
tei mari personalități, câțiva foști mondial a fost numit membru
ICEMENERG
și
colaboratori din ICEMENERG au re- de onoare și a primit Medalia
director
genealizat și lansat un website dedicat CNR – CME.
*
ral al Institutului
lui Călin Mihăileanu, pe care vă invităm să îl consultați, la adresa www.
*
*
Central de CerDr. ing. Andrei-Călin Mihăileanu
O activitate despre care s-a
cetări Energetice
calinmihaileanu.com.
Călin Mihăileanu a participat relatat însă foarte puțin în acea peri- (I.C.C.E.), a fost vicepreședinte la șeîncă din 1962 la activitățile desfășu- oadă a fost activitatea desfășurată de dința Diviziei a III-a.
rate în legătură cu CME. A contribuit Călin Mihăileanu în cadrul Comisiei de
La inițiativa lui Walker Cisler,
substanțial la organizarea celei de a Conservare a Energiei.
președintele de atunci al CME, a luat
VIII-a Conferințe Mondiale a EnerMomentul de început l-a mar- ființă Comisia de Conservare a Energiei care s-a desfășurat la București cat cea de a IX-a Conferință Mondi- giei ale cărei principale obiective au
în perioada 28 iunie – 2 iulie 1971, ală a Energiei, desfășurată la Detroit fost reducerea consumului de enerfiind președintele comisiei pentru (SUA), între 23-27 septembrie 1974, gie printr-o utilizare mai eficientă a
programul tehnic al congresului. cu tema „Provocările economice și de energiei sau prin reducerea necesaDupă acest eveniment Călin Mihăi- mediu ale viitoarelor cerințe energeti- rului de energie pentru creșterea caleanu devine secretar și apoi secre- ce“,la care a participat o delegație de lității mediului, securitate națională
tar general al CNR – CME, funcție pe 14 persoane din România, condusă și economisirea energiei [3].
care o deține până în 1984.
de Octavian Groza, ministrul român
Călin Mihăileanu a avut intereÎn perioada 1974 – 1987 Călin al energiei și președintele Conferinței sante și apreciate luări de poziție
Mihăileanu a fost membru al
la lucrările confeComisiei de Conservare a Enerrinței de la Detroit,
giei, fiind organizatorul singuiar contribuțiile sale
rei reuniuni a acestei comisii
valoroase și implicacare a avut loc la București în
rea activă în cadrul
anul 1979. A fost de asemenea
CME au atras atenția
membru al Grupului de lucru
oficialilor organizațipentru substituția petrolului din
ei, astfel încât a fost
cadrul CME, în 1984 organizând
selectat ca membru
întrunirea acestui grup la Bucual nou înființatei Corești.
misii de Conservare
După 1990 a avut un rol
a Energiei, în cadrul
esențial în re-aderarea Româcăreia a activat până
niei la CME și a fost vicepreșeîn anul 1987.
dinte al CNR – CME în perioada
Încă de la înfi1991 – 1993.
ințare, din Comisie
Președintele SUA, Gerald Ford, deschizând lucrările
Călin Mihăileanu a avut o
făcea parte și profeconferinței de la Detroit [2]
prezență activă la toate Confesorul Ioan D. Stăn-
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cescu,ca reprezentat al Organizației Națiunilor Unite. Reamintim
faptul că Ioan D. Stăncescu a fost
secretarul CNR – CME în perioada
1956 – 1958, iar după cea de a
VIII-a Conferință Mondială a Energiei, ce a avut loc la București în
anul 1971, acesta a fost angrenat
în colaborarea cu ONU, părăsind
activitatea din cadrul CNR – CME.
În anul 1978, Comisia de Conservare a CME a publicat raportul
„World Energy: Looking Ahead to
2020“, lucrare complexă care a
analizat în detaliu scena energetică, cu accent pe țările cu economie de piață, economiile planificate centralizat și țările în curs
de dezvoltare, lucrare la care și-a
adus aportul și Călin Mihăileanu, și
care a fost reactualizată periodic
de către Comisia de Conservare a
Energiei [4].
Singura reuniune a Comisiei de
Conservare a Energiei, care s-a desfășurat în România, la București, a avut
loc în perioada 17 – 20 iulie 1979, la

– Președinte: Marcel Boiteux
(Franța);
– Membri din oficiu: S. O. Hultin
(președintele Consiliului Executiv
Internațional), J. S. Foster (președintele Comitetului de Programe),
E. Ruttley (secretar general al CME);
– Membri: I. Diop (Senegal), J.
R. Frisch (Franța), T. Jaszay (Ungaria), P. Krafft (Elveția), Călin Mihăileanu(România), K. Mishra (India),
T. Mori (Japonia), G. Obermair (Austria), H. K. Schneider (RFG), S. C.
Trindade (Brazilia), N. A. White (Marea Britanie), S. G. Yatrov (URSS). Pe
lângă aceștia, mai erau membri opt
specialiști reprezentând organizații
internaționale și doi membri cooptați.
Cu ocazia celei de a XI-a Conferințe Mondiale a Energiei, care a avut
loc la München (R. F. Germania), în
perioada 8 – 12 septembrie 1980, cu
tema „Energia pentru lumea noastră: Energie, societate, mediu“, care
a reunit peste 4000 de delegați din
72 de țări și peste 40 de organizații
profesionale, Călin Mihăileanu a avut

20 iulie 1979 – Reuniunea Comisiei de Conservare a Energiei din cadrul CME,
București, la Casa Nicolae Titulescu. Al treilea din dreapta, Călin Mihăileanu [5]

Casa Titulescu, sub directa coordonare a lui Călin Mihăileanu, cu sprijinul
unei echipe din ICEMENERG. Călin
Mihăileanu a prezentat cu această
ocazie raportul „Energy Conservation
in Romania“.
Comisia de Conservare reunea
un mănunchi de prestigioși oameni
de știință din domeniul strategiilor
energetice. La nivelul anului 1984,
aceasta era compusă din:
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intervenții extrem de pertinente în
cadrul discuțiilor de la sesiunile tehnice și a celor din cadrul Grupurilor
de lucru, și, mai ales în cadrul Comisiei de Conservare a Energiei. De
altfel, conservarea energiei a fost o
temă recurentă la Congresul de la
München. Studiile efectuate de Comisia de Conservare au arătat că
30 de miliarde de tone de cărbune
(huilă) ar trebui să fie utilizate până

în anul 2000, deci, de trei ori mai
mult față de 1980. S-a convenit că
energia nucleară împreună cu ceilalți purtători de energie ar juca un
rol important pentru a alimenta în
mod corespunzător populația tot mai
mare a globului. Evident, era greu
de cuantificat impactul conservării
energiei atât financiar, cât și din cauza dificultăților [6].
De asemenea, în cadrul Secției a
II-a, „Cererea de energie într-o societate în evoluție“, Călin Mihăileanu
a prezentat lucrarea „Dinamica raportului între ritmul de dezvoltare
economică și socială și consumul
de energie în România“, autori: Călin
Mihăileanu, Aurel Iancu, Mihai Pop,
Florin Alexe, Ștefan Răgălie. Călin
Mihăileanu a moderat de asemenea
Masa Rotundă: „Cererea de energie,
furnizarea, conservarea și creșterea
energiei electrice: resurse invizibile“
care a fost deosebit de apreciată de
toți participanții[8].
Pornind de la necesitatea de a
face datele energetice comparabile și de la dificultățile întâmpinate
pentru realizarea acestui deziderat
chiar în propriile publicații, în anul
1982, CME a înființat, în cadrul Comisiei de Conservare a Energiei, un
Grup de Lucru internațional pentru
analizarea, definitivarea practicilor
utilizate de statisticile naționale și
internaționale, semnificația și definiția diferitelor unități de măsură energetice și a coeficienților de
conversie între aceștia și pentru a
face recomandările ce se impuneau
în acest sens. Președintele Grupului
de Lucru a fost numit Călin Mihăileanu[9].
Activitatea Grupului de Lucru,
desfășurată timp de un an, s-a încheiat cu recomandări care au fost
însușite de Comisia de Conservare și de Comitetul de Programe al
CME, fiind în final aprobate de Consiliul Executiv Internațional al CME
în septembrie 1983. Drept urmare,
la 8 februarie 1984, a fost emisă
„Circulara normativă nr. 1“ în care
se precizează că „toți coeficienții
sunt dați în unități de măsură SI“
[10]. Aceasta arată preocuparea
CME, încă din acea perioadă, pentru grăbirea introducerii Sistemului
Internațional de unități de măsură
în energetică.
O serie de rapoarte deosebit de
importante ale Comisiei de Conser-
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vare a Energiei, la a căror elabora- prezentate cu ocazia Conferinței de tat anxietatea națiunilor dezvoltate
re a participat și Călin Mihăileanu la Istanbul (1977) și a celei de la cu privire la cel mai bun mod de a
au fost prezentate cu ocazia
celui de al XII-lea Congres
Mondial al Energiei, care a
avut loc la New Delhi – India, în perioada 19 – 23 septembrie1983, cu tema „Dezvoltări energetice și calitatea
vieții“.
Congresul de la New Delhi a fost inaugurat de primul ministru al Indiei, Indira
Ghandi,denumită și „Femeia
Mileniului“, care, în discursul
de deschidere, a vorbit despre succesul Indiei în dezvoltarea energiei nucleare și
despre angajamentul țării de
a continua aceste politici.
Deși nu a participat fizic
la Congresul de la New Delhi, Călin Mihăileanu a fost
foarte implicat în pregătirea
participării delegației româA XI-a Conferință Mondială a Energiei de la München, 8-12 septembrie 1980 [7]
ne și a rapoartelor prezentate la Congres.
Unul din rapoartele Comisiei de München (1980). Din studiu rezultă utiliza „răgazul“ cu privire la prețul
Conservare a Energiei prezentat și că energia va continua să constituie petrolului pentru a obține autosufidezbătut la Congresul al XII-lea al o problemă fără soluții facile. Ast- ciența prin înlocuirea petrolului cu
CME de la New Delhi a fost „Balanța fel, necesitatea de a urmări politici alte resurse energetice. Ca atare, cu
energetică mondială 2000-2020“, ferme de utilizare rațională a ener- ocazia Congresului de la New Delhi
fiind apoi publicat în 1984 [11]. giei și de substituție a petrolului s-a propus ca în cadrul Comisiei de
Lucrarea sintetizează rezultatele este mai mult ca niciodată justifi- Conservare a Energiei din CME să se
înființeze „Grupul de Lucru pentru
unora dintre analizele de prognoză cată [12].
Printre altele, lucrările Congre- Substituția Petrolului“. Această proefectuate începând cu anul 1981 și
actualizează rapoartele anterioare, sului CME de la New Delhi au reflec- punere a fost adoptată de Comitetul
Executiv Internațional, care
a definit și obiectivele acestui Grup de lucru. Imediat
după Congresul de la New
Delhi, în 1983, Grupul de
lucru a publicat raportul „Oil
Substitution: World Outlook
to 2020“ [13].
Călin Mihăileanu care
era la acea vreme Secretar
general al CNR – CME a fost
membru al acestui Grup de
lucru timp de mai mulți ani.
El a avut o activitate intensă în cadrul acestui Grup de
Lucru, apreciată și de conducerea executivă a CME de la
Londra și de ceilalți membri
ai Grupului.
La inițiativa sa, și prin
eforturile deosebite ale CNRCME, în luna mai 1984 a fost
organizată la București, la
Indira Ghandi, primul ministru indian, la ceremonia de deschidere a Congresului al
Palatul Copiilor, întâlnirea
XII-lea al CME de la New Delhi, 1983 [11]
membrilor Grupului de Lucru
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pentru substituția petrolului [4].
În acea perioadă în care întâlnirile cu străinii erau strict verificate și supravegheate era extrem de
dificil ca o organizație din România
să poată organiza evenimente internaționale de o astfel de anvergură.
Totuși, grație eforturilor întreprinse
de Călin Mihăileanu, cu sprijinul Ministerului Energiei Electrice și ICEMENERG, acest lucru a fost posibil.
La eveniment au participat președinți și secretari generali din 27
de Comitete Naționale ale CME, iar
lucrările au fost moderate de Călin
Mihăileanu.
Lucrările au fost prezidate de
către Trandafir Cocârlă, ministrul
român al Energiei Electrice, și de
Eric Ruttley, secretarul general al
CME, evenimentul bucurându-se
de un real succes, cu ecouri atât pe
plan național cât și internațional,
concluziile acestuia fiind analizate în
cadrul evenimentelor ulterioare organizate în cadrul CME.
În anul 1985, între 12 și 18 septembrie 1985 s-au desfășurat la
Sofia lucrările Consiliului Executiv
Internațional al CME, la care au luat
parte 250 de specialiști energeticieni reprezentanți a peste 50 Comitete naționale și 10 organizații tehnico-științifice internaționale. Din
România au participat Mihai G. M.
Pop, noul secretar al CNR – CME și
Călin Mihăileanu, secretar științific
al I.C.C.E., membru al Comisiei de
Conservare a Energiei [14].
Cu această ocazie s-au întrunit și organele subsidiare, de lucru,
ale CME. A fost analizată perspectiva energeticii mondiale, așa cum
a reieșit din materialele de lucru și
discuțiile neoficiale purtate. Deși
energia globului terestru se compune astăzi preponderant din energie
fosilă, acumulată în decursul multor
milenii, ea nu este echivalentă decât
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cu a 20000-a parte din totalul energiei primită continuu de la soare.
Comisia de Conservare a Energiei a
făcut cu această ocazie o estimare
a consumului de energie al țărilor în
curs de dezvoltare în scenariul considerat cel mai plauzibil până la nivelul anului 2050 [15].
Aceasta a fost ultima reuniune
a Consiliului Mondial al Energiei la
care au participat delegați din România înainte de 1990.
Călin Mihăileanu a rămas însă
membru al Comisiei de Conservare
a Energiei, chiar dacă nu a mai participat efectiv la lucrările acesteia,
până în anul 1987, pentru că începând cu anul 1988 Comitetul Național Român al CME a fost exclus
din structurile CME, întrucât a fost
în imposibilitatea de a plăti cotizația
anuală.
Deși era în mod vădit o personalitate atipică a regimului comunist,
și-a menținut cu onestitate poziția
solidă în domeniu, probabil și datorită prestigiului personal de excepție
în plan internațional. Dizgrația conducerii politice, îndelung prelungită
în acea perioadă, dar și probleme
serioase de sănătate l-au obligat să
se retragă definitiv din activitate în
anul 1987, la 1 octombrie încetându-și activitatea de secretar științific al ICCE, fiind pensionat pentru
limită de vârstă.
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„SECRETUL“ UZINEI G
Marius Peculea
mondial pentru dezvoltarea secRevin la noțiunea de idee - iată
torului industrial, în cazul de față ce spune Oswald Avery: „O idee nu
producerea apei
izbutește, dacă tu nu izbugrele,
bazântești“.
du-se pe o mulAduc un omagiu și retitudine de discunoștință tuturor membricipline care să
lor Uzinei G, care au crezut,
rezolve un și mai
au luptat și au reușit să
mare număr de
„izbutească”, sprijinindu-se
probleme, toate
reciproc pentru depășirea
având la bază
eșecurilor, găsind calea de
obținerea
PERa le rezolva prin circulația
FORMANȚEI, în
liberă a informației, unde
lupta cu concucritica era o formă sinceră
rența. Aceasta a
de colaborare. Confirmarea
fost sarcina princă oamenii m-au înțeles am
cipală a alesului,
avut-o cu ocazia unei anicheia succesului
versări a zilei mele de nașMarius Peculea
Uzinei G.
tere, când într-un colț de
Voi încerca să o prezint cât mai laborator s-a format un grup care a
simplu, în esență, respectând afo- încropit o felicitare în versuri (reprorismul „la simplicité c'est la plus duse în întregime și în cartea „Omul“,
grande sagesse“.
editată de AGIR, 2017, p. 120):
La baza oricărei noi cercetări stă
ideea pe care trebuie să o găsești
„La mulți ani și fericire
și apoi să o rezolvi. Românul, mai
Că ne învățați și carte“.
iute în gândire, zice: „Caută și vei
Da, acesta a fost secretul sucgăsi“, pe când un chinez, aprofuncesului Uzinei G: ridicarea calificării personalului de specialitate
Instalația-pilot de producere a apei grele de la Uzina G
la gradul de profesioniști (și unii
dintre ei, chiar experți în domeniul lor de activitate, creându-le
independență).
Personal am simțit satisfacția sentimentului că „se poate“.
Fabrica de apă grea, cu capacitatea de 360 de tone pe an
de la Drobeta Turnu Severin, a
demonstrat că România poate
deveni o țară care să-și construiască propria industrie și învățământul de toate gradele, să asigure personalul de specialitate.

Am fost ales în anul 1970 să conduc destinele Uzinei G din Râmnicu
Vâlcea în vederea elaborării tehnologiei de separare izotopică și producerea apei grele de către industria
românească, punct cheie al Programului Nuclear Național (P. N. N.).
Aveam 44 de ani, cu o experiență de viață a acelor timpuri, căsătorit și părintele a doi copii. Profesiunea de inginer îmi era atestată de
activitățile de la Tehnofrig, Institutul Politehnic din Cluj și Institutul de
Cercetare de Fizică Atomică, secția
5, tot din Cluj, iar rezultatele profesionale au fost considerate bune.
Funcția la Uzina G a fost cea de director, în realitate am fost ales. Diferența este mare: cel ales are răspunderea totală de acțiune, pe când
cea a unui director este limitată și
discutabilă. Și totuși și asupra celui
ales a existat un control, zic eu ușor
machiavelic – respectarea termenelor Programului Nuclear Național. O
notă cu totul deosebită pentru Uzina
G, care de-a lungul existenței sale
a știut să respecte „valoarea“ tim-

pului! Încerc succint să-i dezvălui
secretul.
Programul unei cercetări tehnologice constă în a valorifica noile cunoașteri ale științei de nivel
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dează „întâmplarea“, apelând la
cunoaștere: „Dacă știi să cauți, găsești!“, aforism pe care îl recomand
să fie înscris pe ușa fiecărui institut
de cercetare.

Garanția succesului Uzinei G
se rezumă la un singur cuvânt:
EDUCAȚIA.
3 septembrie 2020

MESAGERUL ENERGETIC Anul XVIII, Nr. 212, octombrie 2020

In memoriam
ING. IOAN AVRAM
Ioan AVRAM, un uriaș al industriei energetice românești, ne-a părăsit în ziua de 1 octombrie 2020, la
vârsta de 89 de ani.
Fost ministru al industriei constructoare de mașini timp de 20 de
ani și ministru al energiei electrice
timp de aproape doi ani, cu o fantastică experiență profesională, ministrul Ioan Avram obișnuia – până
în ultima clipă a vieții sale – să facă
o radiografie documentată, riguroasă și obiectivă industriei și societății
românești de atunci și de acum, la
orice conferință era invitat și în orice
lucrare publicată.
Și-a început cariera profesională la 26 de ani, în 1957, la Uzinele
Vulcan, iar la vârsta de 28 de ani,
a fost numit directorul general al
uzinei. A prins exact etapa în care
la Vulcan începuseră să se fabrice
produse noi, printre care si cazanele de abur industrial de 50 de tone
pe oră (1959) și cazanele de apă
fierbinte de 3 până la 100 Gcal/oră
(1962 – ’63) și a participat activ la
unul dinte cele mai interesante programe de modernizare tehnologică
a uzinei: proiectarea și realizarea
liniilor de sudură automată din sectoarele cazangerie și subansamble
sudate, element de noutate în țara
noastră. În paralel cu activitatea
profesională, era șef de lucrări la
catedra de organizare a producției
din cadrul Institutului Politehnic din
București. Anii de la Vulcan au fost o
experiență benefică pentru perioada
imediat următoare, când a devenit
director general la Uzina Constructoare de Mașini Reșița – UCM. „Pentru mine Reșița a însemnat enorm,
pentru că acolo a fost o înglobare
a tot ce avea România mai actual și
mai bun din punct de vedere tehnic
și industrial și a fost uzina fanion a
vremurilor acelea. Am ajuns acolo
în 1962 și am învățat ca la școală! A
fost pentru mine ca o a doua facultate“!, ne spunea.
În 1965, la vârsta de 34 de ani,
a fost numit ministru adjunct al
Construcțiilor de Mașini, iar patru
ani mai târziu ai devenit ministrul
acestui minister pe care l-a condus
timp de 20 de ani cu un profesionalism fără egal, având în vedere va-

rietatea și complexitatea Industriei
Constructoare de Mașini.
După 1984, în calitate de viceprim-ministru al Guvernului, a coordonat cele 44 programele prioritare
ale României în domeniile energetic, în special cel de energie nucleară, valorificarea materiilor prime,
mecanizarea agriculturii si dezvoltarea irigațiilor, modernizarea transporturilor si dezvoltarea industriei
de aviație, de tehnică de calcul, microelectronică și robotică, mecanică
fină etc.
Într-un
amplu
interviu acordat publicației
„Mesagerul
energetic“, editată de
CNR – CME, ministrul
Ioan Avram spunea:
„Eu am fost 20 de ani
în miezul problemelor,
și la construcții de mașini, și la energie și am
afirmat de multe ori că
80% dintre produsele
realizate de noi atunci
au fost, în marea lor
majoritate,
realizate după licențe și documentație din țările
vestice. Întotdeauna
am avut o balanță
activă între import și
export. Ca dovadă, în 1989 când
România a finalizat plata datoriei
externe, în valoare de 11 miliarde
de dolari, țara avea în conturi o rezervă în jur de două miliarde de dolari cash, plus datoriile normale care
curgeau conform practicii internaționale pentru obiectivele făcute de
noi în credit în multe țări în curs
de dezvoltare. Prin 1982-83, când
a apărut ideea aceasta de a face
tot posibilul ca să plătim datoriile, noi puteam lua credite garantate
de bănci străine. În cercetare și în
proiectare toate centralele noastre aveau 24 de institute cu profil
de produs, institute de cercetare și
proiectare, plus șase institute departamentale care deserveau toată
industria. Toate acestea aveau ca
sarcină să preia licența, să o prelucreze, să o adapteze din punct de
vedere calitativ la normele internaționale și tehnologic și, în același
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timp, să o dezvolte, pentru că din
momentul în care noi luam o licență la un produs, sarcina dezvoltării
produsului conform cererilor pieței
revenea institutului respectiv. Eu
spun acum toate lucrurile acestea
nu pentru a ne justifica, ci pentru
a aduce în spațiul public informarea
corectă, pentru că eu am trăit vremurile acelea. În domeniul utilajului petrolier, România era al treilea
producător în lume. Am avut piață
de desfacere în principal în țările es-

tice, dar nu numai. Exportam mult
și aproape că nu puteam face cât
utilaj petrolier se cerea. De exemplu, am fost subfurnizor la instalațiile complexe de la americani. Eram
pe locul trei în lume ca producție și
ca vânzare. În țară dădeam 10%,
iar 90 % mergeam la export. Apoi,
în industria de utilaj chimic complex, România a construit cinci rafinării la cheie, în Turcia, Iordania,
Siria, India, Albania, nemaivorbind
de modernizările pe care le-am făcut în China și în URSS. Noi, toți inginerii, știam și ce-i bine, și ce-i rău,
aveam termene de comparație și
eram conștienți că nu puteam bate
țările mari ca America, Germania,
Franța, dar aveam și noi tronsonul
nostru de piață. În România aveam
patru fabrici de tractoare care produceau 75 000 tractoare, din care
11 000 erau pentru piața internă,
iar restul mergea la export. Aveam
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linii de montaj tractoare în Carolina
de Nord – 5000 de CKD-uri pe an,
în Iran – 17 000 – 18 000 CKD-uri
pe an, în Egipt – 10 000 de tractoare pe an, în Algeria – 4000 de
tractoare pe an, o linie de montaj
în China – 10 000 de tractoare pe
an. In plus, tractoarele românești
se vindeau bine: în America Latină,
din Chile am adus cupru, pe zeci de
mii de tractoare, din Columbia am
adus cafea – dădeam cam 4000 de
tractoare pe an ca să aducem cafea
din Columbia. Am dat tractoare în
Europa, în țările nordice, în Canada.
Si încă ceva, tractorul cel mic de
45 CP a fost făcut cu licență Fiat și
tractorul nostru de bază care era de
75 CP și care se exporta în toată lumea a fost un tractor pur românesc,
proiectat și executat de institutul
nostru de proiectare de la Brașov.
În privința oamenilor, institutele
noastre aveau specialiști excelenți
care, în paralel cu profesia, predau
și cursuri la institutele politehnice
și care erau foarte bine văzuți afară. Aveam institute puternice care
aveau între 800 – 2500 oameni.
Dar, nu numai tractorul și utilajul
petrolier sau chimic erau bine dezvoltate. Rulmenții de exemplu i-am
făcut cu japonezii, și am făcut fabrica de la Alexandria, de la Suceava și
de la Slatina. Toată licența, întreaga
documentație și toate subansamblele le-am plătit înapoi cu produse. Deși atunci eram mai la început, ne-am adaptat extraordinar de
bine. Am schimbat normele de producție și am lucrat după norme vestice. Chiar și țările în curs de dezvoltare tot norme din vest ne cereau.
Recepția utilajelor care mergeau la
export era făcută de firmele străine.
Cât despre industria energetică românească, ce să spun? A avut niște
oameni extraordinar de capabili! O
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elită inginerească care avea multă
experiență, o înaltă ținută științifică și profesională și o profundă cunoaștere a realității. Cu ajutorul lor
am putut depăși, ca printr-o minune
și în condiții foarte grele, criza energetică de la finalul anilor ’80. Cred
că au fost cele mai dificile momente
ale vieții mele ca inginer. Toată lumea trebuie să știe că fără industrie nu se poate! Și să mai știe că
industria nu are culoare politică, nu
este nici de dreapta, nici de stânga,
ci este un bun național, capabil să
asigure dezvoltarea și prosperitatea
propriului popor“.
Ioan Avram se autocaracteriza
drept un om tenace și optimist și
afirma că niciodată, nici în momentele cele mai grele nu s-a dat bătut.
Întotdeauna găsea o soluție la orice
problemă, chiar dacă de multe ori
trebuia să o ia de la capăt .„Om
de omenie“, cum îi plăcea să spună despre el însuși, avea un suflet
deosebit, o bonomie înnăscută și o
fantastică bucurie de a trăi și de a
iubi oamenii.
Pentru România, Ioan Avram rămâne constructorul economiei moderne, cu vocația de a construi și de
a forma generații întregi de specialiști în toate domeniile industriei românești. Pentru prieteni și colaboratori, Ioan Avram rămâne acel „uriaș
cu fruntea-n soare“ de care ne vom
aminti întotdeauna cu bucurie și a
cărui lumină ne va învălui, chiar de
dincolo, cu strălucirea ei.
Dumnezeu să îl odihnească în
pace! Gânduri frumoase și luminoase familiei sale minunate!
*
* *
Ioan AVRAM s-a născut la 28
iunie 1931, în satul Popeni, comuna
Mirșid, județul Sălaj. După absolvirea liceului Matei Basarab din Bu-

curești și a Institutului Politehnic
din Kiev, specialitatea sudură, ca
bursier al statului român, și-a început cariera profesională în 1956
ca inginer, apoi șef de atelier, șef
de secție, sudor șef, inginer șef.
Între 1959 – 1962 a fost director
general la Uzinele Vulcan din București și șef de lucrări la Institutul
Politehnic București, iar între 1962 și
1965 a fost director general al Uzinei Constructoare de Mașini Reșița
și conferențiar la Institutul Politehnic
din Timișoara. Ulterior a fost numit
prim-adjunct al ministrului construcțiilor de mașini (1965 – 1969) și
ministru al construcțiilor de mașini
(1969 – 1984). Între anii 1984 și
1985 a fost viceprim-ministru al Guvernului, calitate în care a coordonat
programele prioritare ale României:
energetic, în special cel de energie
nucleară, valorificare a materiilor
prime, mecanizare a agriculturii și
dezvoltarea irigațiilor, modernizarea transporturilor și dezvoltarea
industriei de aviație, tehnica de
calcul, microelectronică și robotică,
mecanică fină. A fost președintele
Comisiei Mixte de colaborare tehnico-economică Româno – Austriece
și Româno – Turce (1985 – 1986),
ministrul construcțiilor industriale
(1986 – 1987), ministrul energiei
electrice (1987 – 1988), director general al Șantierului Naval Oltenița,
director general al Uzinei 23 August
din București (1988 – 1990). A publicat numeroase articole tehnice și
științifice, a fost coautor al cărții
„Metode moderne de sudură“ realizată împreună cu prof. Sălăjan și
coordonator a cinci dintre cele nouă
volume „Pagini din istoria dezvoltării industriei României“, alături de
profesorul Valeriu V. Jinescu și de
Stelian Necula, apărute la Editura
AGIR între anii 2016 – 2020. 
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ING. CONSTANTIN RADU
O veste tristă și neașteptată
pentru energeticieni: Constantin
Radu, inginer electroenergetician,
colaboratorul și prietenul nostru, a
încetat din viață în ziua de sâmbătă,
17 octombrie 2020, la vârsta de 75
de ani.
Dincolo de specialistul de excepție care era, Constantin Radu – Costică, pentru prieteni - era un om de
o căldură sufletească extraordinară.
Mereu deschis, jovial, cu o vorbă bună pentru fiecare și mereu
gata să vina în ajutorul colegilor și
prietenilor, mare pasionat de meserie, așa ni-l vom aminti mereu pe
Costică Radu.
Născut în anul 1945, Constantin
Radu a absolvit Institutul Politehnic
din Iași, Facultatea de Electrotehnică – secția Electroenergetică, în
anul 1968. Ulterior, a urmat o serie
de cursuri de specializare în domeniile „Protecția prin relee a marilor
sisteme electrice“, „Managementul
calității sistemelor de energie“ și
„Formarea de auditori“.
Și-a început activitatea profesională la IRE Pitești (1968 – 1971),
ca șef al laboratorului „Tehnică
nouă“ și „Defectoscopie în cabluri“,
după care și-a continuat activitatea
la IRE București (1971 – 1980),
ca inginer principal și șef de birou, unde a participat la punerea
în funcțiune a stațiilor de 400 și
220/110 kV Gura Ialomiței, Ghizdaru, Mostiștea, Pelicanu. Între
anii 1980 – 1986 a lucrat la CIRE
în cadrul biroului tehnic, apoi a fost
numit inspector principal de specialitate la CSP (Comitetul de Stat al
Planificării) și la Agenția Națională

de Privatizare (ANP). In perioada
1991 – 2001 a lucrat la RENEL, CONEL și ELECTRICA, unde a ocupat
pozițiile de șef al Serviciului Tehnic
și director al Direcției de Rețele și
a avut o contribuție importantă la
stabilirea strategiei privind proiectarea, cercetarea, modernizarea
și retehnologizarea instalațiilor de
transport
și
distribuție
a
energiei electrice. În anul
2001 a fost
numit director
tehnic și director de program
la SC SMART
SA, contribuind activ la
introducerea
de tehnologii
moderne
în
mentenanță,
calitate și mediu și unde a activat până în anul
2009. Din anul 2009 până la data
decesului a fost director tehnic la
Nova Industrial SA.
Constantin Radu a avut o bogată activitate tehnică și științifică,
prin elaborarea și contribuția sa valoroasă la întocmirea de fișe tehnice pentru echipamente și aparataj,
prescripții energetice, precum și
prin publicarea unui mare număr
de articole în revistele „Energetica“,
„Producerea Transportul și Distribuția Energiei Electrice și Termice“,
„IEEE Transactions“, 1996-SUA și
„Insigtht“, 1998-UK.
Numele său este, de asemenea
strâns legat de organizarea unor
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evenimente tehnico-științifice de
referință în domeniu, dacă ar fi să
numim numai „Simpozionul Național de Rețele Electrice – SNRE“ și
„Simpozionul de Siguranță a Sistemului Energetic Național – SIE“.
A fost coautor la trei cărți de
specialitate și a avut o contribuție
importantă în cadrul organizațiilor
și asociațiilor profesionale
în care a activat activ în
calitate de: președinte al
Comitetului Tehnic – Linii
în cadrul ASRO (Asociația
Română de Standardizare), vicepreședinte SIER,
membru fondator al CNR
– CIGRE, membru fondator IRE, membru fondator
al Asociației de Lucru sub
Tensiune din România,
membru fondator al Comisiei Energie și Mediu din
cadrul AOSR, membru al
CNR – CME.
Până în ultimul moment al vieții
sale, Constantin Radu a reprezentat
un reper și o valoare deosebită pentru energeticieni și mentor al tinerei
generații.
Pentru noi toți, Constantin Radu
va rămâne o figură luminoasă, asociată specialistului de excepție și
omului pasionat de meseria sa,
apreciat și iubit pentru înțelepciunea, modestia și prietenia sa.
Dumnezeu să-i primească și
să-i odihnească sufletul în liniște și
pace! Gândurile noastre cele mai
bune, familiei și prietenilor săi!
Secretariatul Executiv
al Asociației CNR – CME
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