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Scurtă prezentare a Asociației CNR-CME

Asociația Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNRCME) cuprinde cea mai mare rețea națională de specialiști din domeniul energiei şi
este principala organizaţie din domeniul energiei din România, membru fondator al
Consiliului Mondial al Energiei, din anul 1924. CNR-CME este o organizaţie
profesională, apolitică, neguvernamentală, fără scop lucrativ sau patrimonial. CNRCME concentrează interesele diferitelor instituții și organizații din România interesate
în problemele energiei și ale relației acesteia cu economia și cu mediul înconjurator,
ale specialiștilor și ale societății civile.
Consiliul Mondial al Energiei (CME) este principala și cea mai imparțială rețea
de lideri și specialiști care promovează un sistem energetic accesibil, stabil și ecologic
pentru beneficiul tuturor. Fondat în 1924, CME este organismul energetic mondial
acreditat de ONU, care reprezintă întregul spectru energetic, are peste 3000 de
organizații membre în peste 90 de țări ce provin din guverne, companii private și de
stat, mediul academic, ONG-uri și operatorii interesați din domeniul energetic.
Consiliul Mondial al Energiei furnizează informații privind strategiile energetice
globale, regionale și naționale prin organizarea și găzduirea unor evenimente la nivel
înalt, elaborarea și publicarea de studii, colaborând prin rețeaua sa extinsă de
membri pentru facilitarea dialogului privind politica energetică mondială.
Misiunea CNR-CME
► Promovarea alimentării cu energie și a utilizării sustenabile a acesteia în
beneficiul tuturor.
Scopul CNR-CME
► Integrarea activă a politicilor din sectorul energiei din România în opțiunile și
tendințele majore care se manifestă pe plan mondial, în consonanță cu scopul și cu
obiectivele Consiliului Mondial al Energiei.
Direcția strategică a CNR-CME
► Să devină o organizație modernă și progresistă care să răspundă nevoilor
membrilor săi și ale publicului prin: excelență în conținut și produs cu impact;
creșterea numărului
și
a calității
membrilor
săi
și
a operatorilor
interesați/stakeholders; dezvoltarea unei infrastructuri digitale moderne și a unei
platforme pentru un un dialog interactiv; realizarea de activități armonizate și
eficiente care să maximizeze calitatea şi cantitatea produselor livrate.
Obiectivele CNR-CME
► Dezvoltarea durabilă a sectorului energie în România și utilizarea eficientă a
resurselor de energie de toate formele.
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► Promovarea dezvoltării sustenabile a sectorului energie în România cu accent pe
protecţia mediului înconjurător și utilizarea eficientă a resurselor de energie, de toate
formele, în domeniile de producere, transport, conversie și utilizare a energiei,
precum și creşterea cantităţii energiei utilizate în vederea intensificării si eficientizării
activității economice.
► Facilitarea colaborării între asociațiile profesionale din sistemul energetic național
prin reunirea celor buni specialiști din industria energetică românească, care să poată
contribui și răspunde viitoarei mari provocări a perioadei de tranziție a sistemului de
energie.
Activitățile CNR-CME
►
Participarea activă la procesul decizional la nivel mondial, prin schimb de
informații cu Secretariatul General al Consiliului Mondial al Energiei, structurile și
comitetele sale naționale membre, alte organisme naționale și internaționale care
relaționează cu CME.
► Comunicarea interactivă cu rețeaua de specialiști a Consiliului Mondial al Energiei
şi cu membrii colectivi şi individuali ai CNR- CME pentru promovarea și reprezentarea
activităților și a intereselor acestora în cadrul evenimentelor și întâlnirilor oficiale
organizate de Consiliul Mondial al Energiei
► Informarea largă a comunității științifice și tehnice din România privind toate
formele de energie și cele mai noi tehnologii în domeniu prin editarea de publicații,
elaborarea de studii, documente de poziție și rapoarte tehnice; organizarea de
evenimente ştiinţifice, tehnice şi expoziţionale; sprijinirea activităţilor de cercetaredezvoltare şi inovare; publicarea de informaţii de politici energetice prin produsele
editoriale proprii.
► Organizarea unei biblioteci cu publicațiile CME si alte documente privind sfera de
activitate precum si crearea accesului la documentatie electronica in domeniu.

Valorile CNR-CME
Echipă→ Excelență → Încredere → Deschidere → Respect → Inovare
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Mesajul Președintelui CNR-CME

Incontestabil, pentru Asociația CNR-CME, ca de altfel pentru noi toți, anul 2018 a stat sub
semnul Centenarului Marii Uniri a României.

Un veac de când râdem
împreună,
plângem
împreună și construim
împreună!

Un

prilej să evidențiem
realizările
fantastice
obținute
pe
plan
economic,
social,
cultural și politic, să
rememorăm eforturile și
provocările uriașe cu
care s-au confruntat
generații
întregi
de
români
și
să
ne
reamintim
cu
drag
despre
fapte
și
întâmplări emoționante
care, cu siguranță, neau marcat pe noi toți
într-un fel sau altul în
veacul care a trecut, dar
și astăzi.

Centenarul a însemnat și o oportunitate extrem de bine venită ca să evaluăm obiectiv și
responsabil situația actuală din sectorul industriei energetice românești, în contextul
schimbării paradigmei industriale care pune accent pe noua „Revoluție tehnologică și
digitală” și pe dezvoltarea tehnolgiilor inovative și inteligente. Viitorul ne aparține și,
împreună, avem datoria să ne iubim țara și să o ajutăm să se dezvolte prin propunerile și
programele concrete privind rolul strategic al sectorului energetic în noua eră în care a
intrat omenirea după Acordul de la Paris din decembrie 2015.

Anul

2018 a stat, de asemenea, și sub semnul unei întrebări de maximă importanță:
„România încotro”? Răspunsul la această întrebare trebuie analizat, decelat și cuantificat
cu atenție chirurgicală de către toți decidenții, la toate nivelurile, de către marii jucători
din industria energetică, de către societatea civilă și de către noi toți.

După

cum am subliniat cu mai multe ocazii, deși de 10 ani România îndeplinește toate
condițiile geostrategice, geopolitice și economice pentru a fi un hub energetic, multe dintre
cele mai importante decizii privind sectorul energetic au fost blocate, amânate ori anulate.
6
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Avem, aici, la noi în țară, în mod natural, toate condițiile necesare și obligatorii și toate
criteriile ce pot fi îndeplinite mult mai mai bine decât în unele dintre țările vecine, dar, din
diverse motive, unele proiecte au rămas „înghețate”. Tocmai de aceea trebuie să
conștientizăm necesitatea definirii unui plan de acțiune și a unei campanii susținute de
către noi toți, indiferent de culori politice și, mai presus de toate, să avem o viziune pentru
țară și pentru fiecare dintre domeniile sale de dezvoltare în noul context european și
mondial pentru energie și schimbări climatice.

Suntem

deja martorii unei uriașe schimbării de paradigmă. Ne aflăm în fața celei de a
patra revoluții industriale și în pragul introducerii la nivel global a sistemelor de inteligență
artificială si de interconectare a rețelelor de schimb de date, ceea ce, cu siguranță vor
atrage după sine inevitabile schimbări sociale de anvergură. Digitalizarea în domeniul
energiei, rețelele și tehnologiile inteligente, tehnologia „blockchain”, tehnologia pentru
promovarea surselor regenerabile de energie, de eficiență energetică și mai ales pentru
stocare de energie sunt elemente care deja reprezintă, printre altele, realități ce trebuie
abordate cu cea mai mare seriozitate și responsabilitate. De aceea, rolul tinerei generații
de profesioniști în energetică este extrem de important și de aceea, noi toți, trebuie să le
acordăm întregul nostru sprijin și credit.

Pentru Asociația noastră, Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energie, anul
2018 a însemnat o mare provocare pe multiple planuri. A fost anul în care CNR-CME a
reușit să-și consolideze activitățile și programele, să facă eforturi pentru creșterea
reprezentativității sale în comunitatea energetică națională și regională și pentru
îmbunătățirea procesului său decizional și de organizare.

Cele

10 evenimente știintifice si expoziționale organizate de CNR-CME în 2018, dintre
care, Forumul Regional pentru Europa Centrală și de Est- FOREN 2018 și-a dovedit încă o
dată excelența la nivel regional și global, cele patru domenii de activitate și cele șapte
programe derulate de către Asociația noastră la cele mai înalte standarde de calitate și
eficiență, ne îndreptățesc să fim încrezători că CNR-CME a fost și va continua să fie o reală
platformă de integrare a ideilor și a opiniilor membrilor, colaboratorilor și partenerilor săi
pentru realizarea cu succes a procesului de tranziție pe care trebuie să îl parcurgă sectorul
energiei.

Doresc să adresez și

pe această cale mulțumiri noului director general executiv al CNRCME, prof.dr.ing. Ștefan Gheorghe, echipei Secretariatului Executiv al CNR-CME, tuturor
consilierilor Asociației noastre, precum și membrilor noștri colectivi și individuali,
partenerilor și colaboratorilor noștri pentru colaborare și suport. Tuturor le doresc dragi și
călduroase urări de succes în activitatea profesională și personală.
Iulian Iancu

Președinte CNR-CME
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Mesajul Directorului General Executiv

Asociaţia

noastră, CNR-CME, cunoscută şi apreciată în sectorul energie din România ca
membru fondator al Consiliului Mondial al
Energiei (CME), încă din anul 1924, şi
drept una dintre cele mai reprezentative
asociaţii de pe piaţa de energie
românească, a desfăşurat şi în anul 2018
o serie de activităţi de succes, conform
statutului propriu.

Obiectivul

principal al CNR-CME a fost si
rămâne
“dezvoltarea
economică
sustenabilă şi utilizarea eficientă a
resurselor de energie în toate formele”.

Obiectivele

specifice ale organizaţie, aşa
cum au fost declarate la începutul anului
şi cum au fost completate şi urmărite
constant pe parcurs în activitatea
asociaţiei, au fost urmatoarele:
► Creșterea calității evenimentelor
organizate
și
a
materialelor
publicate.
Cea de a 14-a ediţie a Forumului Regional
al Energiei pentru Europa Centrală şi de
Sud-Est, FOREN 2018, evenimentul
central al asociației, a fost organizat la
standarde înalte, fiind considerat de către
participanți drept una dintre cele mai reușite ediții de după anul 2000. Evenimentele din
Planul anual de conferinţe tehnico-ştiinţifice şi expoziţionale, organizate împreună cu o
parte dintre membrii noştri colectivi, au ajuns la un număr optim şi au fost în concordanţă
cu temele de interes major ale membrilor şi cu contextul actual din sectorul energie din
România. Astfel, Asociaţia CNR-CME a răspuns mult mai bine cerinţelor si aşteptărilor
membrilor săi.
► Completarea surselor de venit al asociaţiei cu participarea la proiecte cu
finanţare externă organizaţiei. CNR – CME, împreună cu partenerii consacraţi, a
participat la desfăşurarea de activităţi în proiecte finanţate din surse externe, completând
astfel sursa de venit de bază: cotizaţia membrilor săi.
► Clarificarea situației asociației, sub aspectul juridic al statutului şi al membrilor
săi. Prin organizarea Adunării Generale Extraordinare, au fost aduse modificări de fond la
statutul organizaţiei şi a fost clarificată situaţia juridică amembrilor săi.
► Modernizarea infrastructurii IT (hardware și reproiectarea website-ului CNRCME). Infrastructura IT hardware a CNR-CME a fost modernizată, permițând reproiectarea
site-ului CNR-CME în noile tehnologii, care să permită funcţiuni suplimentare în legătură
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cu legislatia existentă, cu membrii săi, cu evenimentele organizate, cu consilierii si
secretariatul executiv al asociaţiei.
► Îmbunătăţirea colaborării şi reprezentării Comitetului Naţional Român în
relaţia cu Consiliul Mondial al Energiei (CME). CNR-CME a răspuns solicitarilor CME
cu informaţii şi puncte de vedere în programele globale ale CME, a fost invitat să participe
şi a fost reprezentat în grupurile de lucru ale Consiliului Mondial al Energiei pe teme privind
studiile importante elaborate de către Consiliu.

Ne bucurăm să constatăm că, la finalul unui an plin de provocări şi evenimente frumoase,
am reuşit să ne atingem toate obiectivele propuse, prin efortul susţinut al Secretariatului
Executiv, al echipei de consilieri şi al membrilor asociaţiei, acţionând în direcţia atingerii
obiectivului principal stabilit prin statutul CNR-CME. Organizaţia CNR-CME are în prezent
un număr de 374 de membri, dintre care 109 sunt membrii colectivi (cotizanţi sau
necotizanţi) şi 265 sunt membri individuali.
Le mulţumim tuturor şi le dorim mult succes în activităţile pe care le întreprind!

Ştefan Gheorghe
Director General Executiv

9

Raport Anual CNR-CME 2018

Membrii CNR-CME
Conform statutului Asociației, calitatea de membru CNR – CME se acordă persoanelor
fizice și juridice din ţară şi din străinătate astfel:
► Membri individuali (persoane fizice): profesioniști de înalta valoare, cu o
experiență în sectorul energiei și/sau în activități conexe energiei de cel putin 5 ani,
implicați activ în realizarea obiectivelor Asociației.
► Membri colectivi: companii, societăți comerciale, autorități, instituții de
învățământ superior, de cercetare-dezvoltare, ONG-uri, organizații cu interese și/sau
activități în sectorul energiei și conexe energiei.
► Membri onorifici (persoane fizice): persoane fizice cu activitate remarcabilă în
sistemul energiei, propuși de Consiliul Director și aprobați de Adunarea Generală cu
majoritate simplă din numarul de voturi prezente.
► Membri ai Programului FEL România: cei mai buni tineri specialiști din cadrul
companiilor de stat și private și din mediul universitar și de afaceri.
Asociații/ Fundații/ Patronate/ Media/ Mediul de Afaceri
AAEC
Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri
AAIR
Asociația pentru Automatizări și Instrumentație din România
ACFR
Asociația Contractorilor de Foraj din România
ACUE
Asociația Companiilor de Utilități din Energie
AEHR
Asociația pentru Energia Hidrogenului din România
AFEER
Asociația Furnizorilor de Energie Electrică în România
ALL MEDIA DESIGN
APER
Asociaţia pentru Politici Energetice din România
APSUNE
Asociația Patronală Surse Noi de Energie
AQUA NOSTRA Asociația Națională a Hidroenergeticienilor din România
ARBIO
Asociația Română de Biomasă și Biogaz
AREE
Asociația Română pentru Energie Eoliană
AREN
Asociația Română Energia Nucleară
Asociaţia „Societatea Româna Geoexchange”
ARPEE
Asociația Româna pentru Promovarea Eficienței Energetice
ASRO
Asociaţia de Standardizare din România
CER
Comitetul Electrotehnic Român
CRE
Centrul Român al Energiei
CNRI
Comitetul Național Român de Iluminat
CIGRE
Comitetul Național Român CIGRE
Confederatia Sindicală Meridian
DK EXPO
Energy Industry Review
ENERO
Centrul de Promovarea Energiei Curate şi Eficiente din
România
IRE

Institutul Național Român pt Studiul Amenajării și Folosirii
Surselor de Energie

Petroleum Club of Romania
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Forumul Atomic Român - ROMATOM
SIEAR
Societatea de Instalații Electrice și Automatizări din România
SIPG
Societatea Inginerilor de Petrol și Gaze
SOCER
Societatea Româna pentru Eficiență Energetică
Strata SPA Roma Italia Sucursala Dambovita
Uniunea Energeticienilor din Republica Moldova
Vlăsceanu, Ene și Asociații
Autorități
ANDR - Agentia Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive
ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
ANRM – Agenția Națională pentru Resurse Minerale
CCIB – Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București
Academii / Centre Universitare
Academia
Academia
Academia
Academia
Academia

Română
Română
Română
Română
Română

–
–
–
–
–

Centrul de Economia Industriei și Serviciilor – CEIS
Secția de Ştiințe Tehnice – Comisia de Energetică
Institutul de Prognoză Economică – IPE
Institutul Național de Cercetări Economice – INCE
INCE – Centrul pentru Promovarea Energiilor
Regenerabile și Eficiență Energetică
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova – Institutul de Energetică
ASTR- Academia de Stiințe Tehnice din România
Universitatea Maritimă din Constanța
Universitatea din Craiova
Universitatea Dunarea de Jos din Galați
Universitatea din Oradea
Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești
Universitatea din Petroșani
Universitatea Politehnica București
Universitatea Politehnica din Timișoara
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Universitatea Tehnică din Republica Moldova – Facultatea de Energetică
Universitatea Transilvania din Brașov
Universitatea Valahia din Târgoviște
Cercetare / Proiectare / Studii
FORMENERG S.A.
ICEMENERG S.A.
ICPE ACTEL S.A.
ICPE S.A.
INCD ECOIND
INCD TURBOMOTOARE COMOTI
INCDIE ICPE-CA
ISCE S.A.
ISPE S.A
ISPH PROJECT DEVELOPMENT S.A.
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
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Energie – Echipamente și Servicii
ABB SRL
ADREM
AEM SA
ALMIPA Prod SRL
ANSALDO Nucleare SPA
ARC Brasov Srl
EMERSON Process Management Romania Srl
EXE Green Holding
GE Power Infrastructure Romania
HITACHI Europe Ltd. Reprezentanta
HONEYWELL Romania SRL
HYDAC SRL
ITS Events Management
NOVA Industrial SA
ROMELECTRO SA
SCHNEIDER Electric Romania SRL
SEBA Dynatronic Gmbh Romania
SIEMENS SRL
SMART S.A.
TELETRANS S.A.

Energie – Transportatori, Producatori și Distribuitori
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
ELECTRICA SA
ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
ENEL ROMANIA
HIDROELECTRICA S.A.
MET ROMANIA ENERGY MARKETING SRL
NUCLEARELECTRICA S.A.
OPCOM S.A.
REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA -RATEN
TRANSELECTRICA S.A.

Petrol și Gaze – Echipamente și Servicii
Grup Servicii Petroliere S.A.

Petrol și Gaze – Transportatori, Producatori și Distribuitori
AMROMCO ENERGY SRL
CONPET SA
E.ON ROMANIA SRL
ENGIE ROMANIA
MARINE & OFFSHORE CONSULTANTS
OMV PETROM S.A.
ROMGAZ MEDIAS S.A.
TRANSGAZ MEDIAS SA
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Structura de organizare și de conducere a CNR-CME
Adunarea Generală (AG): organul suprem de conducere al CNR–CME,
formată din totalitatea membrilor individuali şi colectivi, care se convoacă o
dată pe an de către Preşedintele CNR–CME.
Consiliul Director (CD): organul ales și mandatat de Adunarea Generală pentru
conducerea efectivă a CNR-CME, pentru o perioadă de 3 ani, format din
președinte, vicepreședinte, director general executiv și membri. Președintele
este ales de Adunarea Generală. Vicepreședintele și directorul general executiv
sunt numiți de către CD. Vicepreședintele este și trezorierul CNR-CME.
*
Directorul General Executiv: coordonează activitățile desfășurate de
Secretariatului Executiv CNR-CME, echipa de consilieri științifici ai CNR-CME,
colectivul de redacţie al Buletinului Mesagerul Energetic, programul FEL
România, reprezentanții Centrelor Universitare din țară . Răspunde în faţa CD
al CNR-CME.
Componența Consiliului Director CNR-CME, 2016-2019

Președinte

Vicepreședinte/Trezorier
Vicepreședinte
Director General Executiv

Iulian Iancu, Președintele Comisiei de
Industrii și Servicii- Camera
Deputaților
Ioan Dan Gheorghiu, Membru CA
ISPE
Gabriel Comănescu, Președinte,
Grup Servicii Petroliere SA
Ștefan Gheorghe

Membrii Consiliului Director CNR-CME (în ordinea alfabetică)
Nr.crt.

Nume și
prenume

Instituția

1.

Adrian Andrei
Adam
Lucian - Liviu
Albu
Ovidiu Apostol
Bogdan Badea

Director general
ICEMENERG
Academician, Academia
Româna
Director, Romelectro SA
Președinte Directorat
Hidroelectrica SA
Președinte ADREM
Director general CONPET
SA
Prorector, UPB
Președinte, CCIB
Director General, ANRM
Director General, RATEN
Director General Executiv,
OMV Petrom
Director, ENEL
Director general E.ON
Romania SA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Corneliu Bodea
Timur-Vasile
Chiș
George Darie
Sorin Dimitriu
Sorin Călin Gal
Cristian Gentea
Christina
Verchere
Florin Gugu
Frank Hajdinjak
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14.
15.
16.

Ionel Ilie
Cornel Jivan
Emil Macovei

17.
18.

Octavian
Macovei
Adrian Volintiru

19.
20.
21.

Mihai Mihăiță
Mihail Minescu
Corina Popescu

22.

Ion Potârniche

23.

Marius Dănuț
Carașol
Ion Sterian

24.
25.
26.
27.
28.

29.

Florin Tobescu
Iulian – Robert
Tudorache
Bogdan Valter
Niculae
Napoleon
Antonescu
Claudiu Butacu

Director, CE Oltenia SA
Director tehnic, ICPE SA
Sef Serviciu, SN
Nuclearectrica SA
Director,
Electromagnetica SA
Director General SNGN,
ROMGAZ SA
Președinte, ASTR si AGIR
Prorector, UPG
Director General Executiv,
Electrica SA
Director General, ICPE
ACTEL
Președinte Directorat
Transelectrica SA
Director General SNTGN
Transgaz SA
Director, ANRE
Secretar de Stat,
Ministerul Energiei
Director, ENGIE Romania
Președinte -Consiliul
Stiințific, CNR-CME,
Vicepreședinte FEL
Romania

Entități marcante reprezentate în Consiliul Director al CNR-CME
Domeniul de responsabilitate
Politici energetice
Producerea energiei electrice şi
termice
Activităţi nucleare, producerea
energiei electrice în centrale nucleare
Producerea şi distribuţia petrolului şi a
produselor petroliere
Producerea, stocarea şi distribuţia
petrolului si a gazelor naturale
Producerea şi distribuţia cărbunelui
Producerea energiei electrice si
termice

Entitatea
Ministerul Energiei
Hidroelectrica
RATEN
Nuclearelectrica
OMV PETROM
Romgaz, Transgaz,
CONPET
Complexul Energetic
Oltenia

Operatori de transport şi distribuţie
a energiei electrice

Transelectrica, Electrica
ENEL, E.ON, ENGIE

Producerea de echipamente şi servicii
energetice

Electromagnetica, Grup
Servicii Petroliere, Adrem
Invest, ICPE ACTEL,
Romelectro

Cercetare, proiectare, studii
Sisteme energetice, centrale electrice,
energie-mediu, surse regenerabile de
energie

ISPE, ICPE, ICEMENERG

14

Raport Anual CNR-CME 2018

Autorităţi cu responsabilităţi în
domeniul energiei electrice, gazelor
naturale, eficienţei energetice,
surselor minerale
Centrele universitare din ţară si
Academii din România

ANRE, ANRM
UPB, UPG, Academia
Română, ASTR

Domeniul de afaceri

CCIB

Parlamentul României

Comisia de Industrii şi
Servicii a Camerei
Deputaţilor

ONG-uri cu profil energie-mediu

CNR-CME

Secretariatul Executiv CNR-CME
Silvia Prundianu
Violeta Pera
Elena Pavel

Șef Departament Evenimente, Comunicare și Relații
Publice Interne
Șef Departament Secretariat General, Comunicare,
Relații Publice Externe
Șef Departament Financiar-Contabil-Marketing

Consilierii CNR-CME (în ordine alfabetică)
Prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu
Președintele Consiliului Științific CNR-CME
 Petrol – Gaze
Ing. Constantin Căpraru
 Energii din surse convenționale și neconvenționale
 Inovări şi promovări în cercetare petrol si gaze (P & G)
Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov
Responsabilul Programului „Relaţiile cu Republica Moldova”
 Mesajul FOREN
 Piața de energie
Dr. ing. Gheorghe Indre
Studiul CME: Trilema Energiei
 Problemele legate de sistemul energetic
Ing. Cătălin Marinescu
 Relațiile CNR – CME cu patronatele si sindicatele din domeniile
energie – mediu
Prof. dr. ing. Virgil Muşătescu
Responsabilul Programului „Forumul Regional al Energiei - FOREN”
 Organizarea reuniunilor anuale “WEC Central and Eastern Europe
Regional Forum” sub egida CME cu participarea comitetelor membre
ale CME din Europa Centrala si de Est
 Parteneriatele cu organizaţii internaţionale, comitete membre CME
etc.
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Dr. ing. Alexandru Pătruţi
Responsabilul Programului „Contribuții CNR- CME la elaborarea
Strategiei Energetice Naționale”
 Resursele minerale, acte de reglementare
 Concesiunile petrol, gaze, miniere
 Cooperare internationala privind petrolul, gazele etc.
Prof.dr. ing. Ionuţ Purica
 Relațiile cu Academia Româna și cu entitățile cu profil energie –
mediu, inovare din cadrul Academiei Române
 Relațiile cu institutele, fundatiile si asociatiile cu profil cercetare –
dezvoltare
 Relațiile cu reglementatorii din domeniul nuclear
Prof. Elena Ratcu
Responsabilul Programului „Platforma comună de colaborare CNR –
CME – ONG-urile membre CNR - CME”
 Raportul Anual CNR – CME
 Mesajul FOREN
 Seniorii Energiei – dialoguri – rubrica în Mesagerul Energetic
 Administrare paginilor Facebook CNR-CME și FOREN
Dr. ing. Vasile Rugină
 Energie – mediu
 Eficiența energetică
Ing. Ovidiu Ţuţuianu
 Energie - mediu
Ing Victor Vernescu
Responsabilul Programului „Publicatiile CNR – CME”
 Statutul CNR – CME și relațiile cu alte instituții pe probleme de
statut
 Biblioteca CNR – CME
Ing. Călin Vilt
 Rețele inteligente (Smart Grids)
 Programul nuclear
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Consiliul Ştiinţific al CNR-CME
Consiliul Stiinţific: oferă consultanţă Secretariatului Executiv al CNR-CME pentru
activităţile ştiinţifice, tehnice şi expoziţionale ale Asociaţiei și îşi desfăşoară
activitatea în cadrul Grupelor sale de Lucru, conduse de coordonatori numiţi de
Consiliul Director CNR-CME, pe baza propunerii preşedintelui Consiliului Stiinţific.
Președintele Consiliului Științific CNR-CME este prof. dr. ing Niculae Napoleon
Antonescu, Rector Onorific la Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti şi consilier CNR-CME
Consiliul de Etică şi Onoare al CNR-CME
Consiliul de Etică și Onoare promovează în rândul membrilor asociaţiei un
comportament adecvat, bazat pe corectitudine, încredere reciprocă şi sprijin în
activităţile profesionale şi de soluţionare operativă, eficientă şi echidistantă a
abaterilor de la prevederile Codului de Etică şi Onoare a membrilor CNR-CME.
Preşedintele Consiliului de Etică şi Onoare CNR-CME este prof. dr. ing. Nicolae
Golovanov, Universitatea Politehnica București.
Reprezentanţii CNR-CME în Instituţiile de Învăţământ Superior și Academii
1. Academia Română
→ Acad. Lucian-Liviu Albu
→ Prof. Viorel Bădescu
→ Prof. dr. ing. Constantin Bulac
→ Prof.dr. ing. Laurențiu Fara
→ Prof.dr.ing.Filip Cârlea

– Director, Institutul de Prognoză Economică
- Membru al Academiei Române, Secția de
Stiințe Tehnice
– Comisia de Energetică, director
Departament Sisteme Electroenergetice
- Președinte, Comisia de Energie
Regenerabilă
- Director, Centrul de Promovare a Surselor
Regenerabile de Energie și Eficiență
Energetică

2. Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR)
→ Prof.dr.ing. Mihai Mihăiţă
– Preşedinte
3. Academia Oamenilor de Stiinţă din România (AOSR)
→ Prof.dr.ing. Adrian Badea
– Preşedinte
4. Universitatea „Transilvania” Brasov
→ Prof. dr. ing. Nicolae Dănuţ Ilea - Director Dep. Inginerie Electrică şi Fizică
Aplicată, Facultatea de Inginerie Electrică şi
Ştiinţa Calculatoarelor
5. Universitatea „Politehnica” Bucureşti
→ Prof. dr. ing. George Darie
– Prorector UPB
→ Prof. dr. ing. Mircea Eremia
- Profesor universitar emerit

6. Academia de Studii Economice
→ Prof. univ. dr. Adrian Tanţău

– Decan FABIZ
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7. Universitatea Bucureşti
→ Prof.univ.dr. Nicolae Anastasiu

– M.C. al Academiei Române

8. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
→ Prof. dr.ing. Sorin Caluianu
– Șef departament
→ Prof. dr. ing. Eleonora Darie
9. Universitatea Tehnică din Cluj
→ Prof. dr. ing. Andrei Cziker

- Profesor universitar

10. Universitatea Maritimă din Constantța
→ Prof. dr. ing. Darie Tudor
- Profesor universitar
11. Universitatea din Craiova
→ Prof. dr. ing. Ion Mircea

- Profesor universitar

12. Universitatea „Dunarea de Jos” din Galaţi
→ Dr. ing. Gelu Gurguiatu
– Decan, Facultatea de Automatică,
Calculatoare, Inginerie Electrică și
Electronică
13. Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi
→ Prof. dr. ing. Dumitru-Marcel Istrate – Prorector
14. Universitatea din Oradea
→ Prof. dr. ing. Gabriel Bendea

– Decan, Facultatea Inginerie Energetică şi
Management Industrial

15. Universitatea din Petroşani
→ Prof. dr. ing. Nicolae Iliaş

– Profesor universitar

16. Universitatea de Petrol si Gaze din Ploieşti
→ Prof. univ.dr.ing. Mihail Minescu – Prorector
17. Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
→ Prof. univ. dr. ing. Radu Pentiuc
– Director Departmentul Electrotehnică
18. Universitatea „Valahia” din Târgovişte
→ Prof. dr. ing. Nicolae Olariu
- Profesor universitar
19. Universitatea „Politehnica” din Timişoara
→ Conf. dr. ing. Gheorghe Toma Vuc
- Director, Departamentul
Electroenergetică
REPUBLICA MOLDOVA
20. Universitatea Tehnică a Moldovei
→ Conf. dr. Victor Pogora

– Decan, Facultatea Energetica și
Inginerie Electrică

21. Academia de Ştiinte a Moldovei – Institutul de Energetică
→ Dr. Mihai Tîrşu
– Director
22. Asociația Consumatorilor de Energie
→ Prof. dr. ing. Nicolae Mogoreanu
- Președinte
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Domeniile de activitate ale CNR-CME în anul 2018
În anul 2018 CNR-CME a facut pași importanți pentru consolidarea situației sale
juridice, creșterea reprezentativității în comunitatea energetică națională și
regională, îmbunătățirea procesului decizional și de organizare al Asociației. Toate
acestea au fost posibile prin realizarea activităților cuprinse în cadrul a patru domenii
de activitate, realizate în condiții de calitate și eficientizare a costurilor.

A. Modul de colaborare şi comunicare cu membrii Asociației
► Îmbunătățirea modului de relaționare cu membrii CNR-CME
In anul 2018 a fost acordată o mai mare atenție îmbunătățirii modului de comunicare
și relaționare cu membrii, partenerii și colaboatorii CNR-CME prin următoarele
canale de comunicare:
• Mesagerul Energetic – Buletinul Informativ al CNR-CME care cuprinde articole și
rapoarte relevante din activitatea Consiliului Mondial al Energiei, a CNR-CME,
a organizaţiilor energetice naționale și internaționale. În Anul Aniversar 2018, când
s-a celebrat Centenarul Marii Uniri a României, fiecare număr al Mesagerului Enegetic
a cuprins o rubrică permanentă, special dedicată acestui eveniment.
• Buletine cu informații de actualitate (Newsletters) din activitatea Asociației,
dedicate evenimentelor științifice și expoziționale, evenimentelor sau materialelor
importante din activitatea organismelor naționale și internaționale din sectorul
energie;
• Pagina de internet (Website) a CNR-CME, care, în 2018 s-a aflat într-un proces de
actualizare, urmând ca în anul 2019, să fie proiectat într-o nouă și modernă
arhitectură, pentru a permite o mai fluentă comunicare cu membrii și cu partenerii
asociatiei;
•Paginile
rețelei
de
socializare
Facebook,
dedicate
promovării
activităților/evenimentelor CNR – CME, și ale FOREN 2018.
Prin îmbunătățirea modului de comunicare, în 2018 s-a realizat actualizarea Bazei
de Contacte a membrilor CNR-CME, o mai bună colaborare cu ONG-urile membre
CNR-CME, cu responsabilii de comunicare desemnați de membrii colectivi ai CNRCME și cu partenerii media.
► Consolidarea modului de relaționare cu echipa de conducere a Consiliului Mondial
al Energiei
În 2018 s-a realizat o îmbunătățire a comunicării și relaționării cu secretarul general
al Consiliului Mondial al Energiei, Christoph Frei, cu coordonatorul regional pentru
Europa, Einari Kisel și cu membrii Comitetelor de Programe și de Studii din cadrul
CME, prin participarea activă a membrilor desemnați de CNR-CME la realizarea
studiilor globale ale CME și a următoarelor activități:
• Participarea reprezentanților CNR-CME la ședințele Grupului de lucru „Scenarii ale
CME până în 2040” și la realizarea studiilor globale ale CME;
• Transmiterea de către CNR-CME a unui număr de 51 de chestionare completate
pentru „Issues Monitor”, publicație editată de Consiliul Mondial al Energiei, fapt
apreciat de către Secretariatul General al CME;
• Participarea consilierilor CNR-CME la teleconferințele organizate de către echipa
de conducere a CME pe diverse teme.
• Participarea, din partea CME, la FOREN 2018 a coordonatorul regional pentru
Europa, Einari Kisel.
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► Îmbunătățirea modului de informare și creșterea calității evenimentelor și a
materialelor destinate membrilor CNR-CME
Elementele care au condus la o mai bună informare și colaborare cu membrii,
colaboratorii și partenerii noștri au fost următoarele:
• Organizarea lunară a ședințelor Consiliului Director al CNR-CME, în cadrul cărora
au fost invitate și personalități marcante ale energeticii românești, precum și
parteneri din străinătate;
• Întâlnirile săptămânale cu echipa de consilieri ai CNR-CME;
• Diversificarea rubricilor permanente ale buletinului informativ „Mesagerul
Energetic” și includerea în cadrul acestuia, pe tot parcursul anului 2018, a unei
rubricii permanente dedicate Centenarului României cu articole de anvergură scrise
de colaboratorii noștri;
• Consolidarea relației cu membrii Programului Future Energy Leaders of RomaniaFEL România.
► Valorificarea potențialului și a activității echipei de consilieri ai directorului general
executiv al CNR-CME
Rolul consilierilor CNR-CME este extrem de important pentru contribuția la creșterea
calităţii şi vizibilității Asociației în cadrul comunității energeticienilor din țară și din
străinatate. Activitățile mai importante ale anului 2018 care au implicat
responsabilitățile echipei de consilieri s-au axat pe :
• Organizarea evenimentelor incluse în planul anual de conferințe tehnico-economice
şi expoziţionale pentru 2018;
• Organizarea FOREN 2018;
• Participarea la conferințele CNR-CME în calitate de moderatori sau vorbitori și
redactarea ulterioară a pachetului de concluzii si recomandari ale acestora
• Participarea la evenimentele la care CNR-CME a fost coorganizator / partener
• Participarea la elaborarea studiilor CME în perioada 2016-2019, ca reprezentanți ai
CNR-CME in grupele de studii;
• Participarea la redactarea buletinului Mesagerul Energetic, în calitate de responsabil
de număr, autor de articole și ca factori de decizie în comitetul de redacţie;
• Reprezentarea CNR-CME în diverse structuri: asociații, companii, ministere,
institute de învățământ superior s.a.
► Realizarea de activități comune în baza parteneriatelor media și cu alte entități
În 2018 au continuat activitățile desfășurate de CNR-CME în baza parteneriatelor
media încheiate cu publicații de mare audiență: Petroleum Industry Review,
Monitorul de Petrol și Gaze, Afacerea, Univers Ingineresc, Tehnica si Tehnologie
(T&T), The Diplomat Bucharest, Focus Energetic, InvesTenergy, Energynomics etc.
De asemenea, au continuat activitățile comune în cadrul parteneriatelor cu alte
companii organizatoare de evenimente științifice și expoziționale din Romania:
Petroleum Club of Romania, The Diplomat Events, ITS Events Management,
energynomics.ro, InvesTenergy, Focus Energetic etc. În cadrul acestor parteneriate
au fost organizate în comun o serie de evenimente, mediatizate în cadrul publicațiilor
Asociației CNR-CME, au fost stabilite contacte și schimburi reciproce de informații,
schimb de publicații etc. Au fost încheiate noi protoacole de colaborare cu revista
„Newsweek Romania, Bursa Româna de Afaceri, precum și cu ICPE ACTEL.
► Realizarea de proiecte si programe
In anul 2018 Secretariatul Executiv CNR-CME și echipa de consilieri au participat la
derularea programelor deja existente și la realizarea de noi programe. Cele mai
importante programe derulate in continuare au fost urmatoarele:

20

Raport Anual CNR-CME 2018

1. Programul de evenimente anuale
In anul 2018, CNR-CME a organizat nouă evenimente importante, dintre care două
s-au detașat ca importanță și dimensiune: FOREN 2018 si Adunarea Generală
Extraordinară. La alte trei evenimente organizate de membrii colectivi ai Asociației,
CNR-CME a avut calitatea de co-organizator sau partener.
2. Programul „Forumul Regional al Energiei - FOREN 2018”
Începută în toamna anului 2016, organizarea complexă a FOREN 2018 a cuprins
mai multe etape: stabilirea locului și a perioadei optime de desfășurare a
evenimentului; selectarea spațiilor destinate principalelor evenimente tehnice și
științifice și ale sesiunilor tehnice; stabilirea modului de derulare al tuturor
evenimentelor; analizarea modului cel mai eficient de atragere a autorilor de lucrări,
a partenerilor de eveniment și a participanților; colaborarea permanentă cu
Secretariatul Executiv al Consiliului Mondial al Energiei de la Londra și cu
coordonatorul regional pentru Europa din cadrul Consiliului; stabilirea bugetului de
venituri și cheltuieli și încadrarea în acesta.
3. Platforma comună de colaborare a asociațiilor profesionale din domeniile energie –
mediu, membre CNR-CME
Activitățile desfășurate în 2018 in cadrul Programului de colaborare a ONG-urilor din
domeniul energie-mediu au avut ca obiective: consolidarea colaborării dintre
acestea, prin împărtășirea celor mai bune practici; realizarea obiectivelor comune si
a unei mai armonioase colaborări între aceste ONG-uri și autoritățile statului;
coagularea ideilor comune într-o viziune și o voce unică și directă cu autoritățile
statului printr-o formulare clară a principalelor interese ale politicii si strategiei
energetice nationale. În anul 2018 colaborarea dintre asociațiile profesionale
membre ale acestei Platforme comune s-a bazat mai mult pe organizare de
evenimente în parteneriat, urmând ca în anul 2019, să se consolideze colaborarea
între ONG-uri și să se reia în mod concret ideea realizarii unei Platforme comune și
viabile de colaborare.
4. Colaborarea cu institutiile de învățământ superior și academii, membre CNR–CME
Asociaţia CNR-CME colaborează în prezent cu 14 instituţii de învățământ superior,
trei Academii și peste 70 de cadre didactice. In anul 2018 programul de colaborare
a continuat pe baza elementelor de interes comun: furnizarea și promovarea comună
de informații privind programele evenimentelor anuale; organizarea în comun de
conferințe și simpozioane; participarea reciprocă la evenimente în calitate de
moderatori/vorbitori; participarea cu articole în publicațiile editate de CNR-CME și
în cele editate de către universitățile și academiile membre CNR-CME; participarea
cu lucrări la evenimentele CNR-CME și la FOREN.
5. Programul Viitorii Lideri Energeticieni din Romania - FEL România
In anul 2018 activitățile membrilor Programului FEL România au fost diverse, fiind
extrem de apreciate la nivel național și internațional. Evenimentele mai importante
ale Programului FEL România vor fi abordate într-un capitol separat.
6. Programul de colaborare cu unităţile de profil din Republica Moldova
CNR-CME a desfășurat o serie de acțiuni comune cu specialiștii din Republica
Moldova. Activitățile cele mai importante pentru consolidarea colaborării cu
specialiștii din Republica Moldova și o eficientă propagare a ideilor CME în vederea
unei viitoare includere a Republicii Moldova ca membru al CME au fost:
► Întâlnirea anuală de lucru din martie 2018, de la București;
► Întalnirea din luna iulie la Institutul de Energetică al Republicii Moldova;
► Întâlnirea reprezentanților CNR-CME cu reprezentanții CME (Einari Kisel, Elena
Nekhaev, Ashutosh Shastri) și cu cei ai Republicii Moldova (Valentin Arion, Vladimir
Berzan, Mihai Cernei, Vasile Leu), din ziua de 12 iunie 2018, cu ocazia FOREN 2018
de la Costinești.
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De asemenea, au fost deosebit de apreciate următoarele acţiuni:
► Sprijinul acordat de CNR-CME, cu suportul domnilor prof.dr.ing Nicolae Golovanov
(UPB) și prof.dr.ing. Niculae Napoleon Antonescu (UPG Ploiești), pentru desfășurarea
practicii în producție în România a unor studenți ai Facultății de Energetică și
Inginerie Electrică din Republica Moldova;

► Transferul important de literatură tehnică de specialitate din partea CNR-CME şi
AGIR către specialiștii din Republica Moldova;
► Premiul acordat de CNR-CME celui mai bun absolvent al Facultății de Energetică și
Inginerie Electrică din Republica Moldova;
► Elaborarea volumului „Eficiența energiei electrice”, autori: prof.dr.ing Nicolae
Golovanov – UPB și prof.dr.ing. Nicolae Mogoreanu – Universitatea Tehnică a
Republicii Moldova, tiparită atât la Chișinău, cât și în România, în cadrul colaborării
cu specialiștii din Republica Moldova;
► Evaluarea lucrării de doctorat „Separarea uleiurilor tehnice si vegetale de
impuritati mecanice in camp electric”, autor ing. Vasile Leu, ANRE-Republica Moldova
şi membru CNR-CME.
Programe noi
Programul: Implementarea in CNR-CME a conceptelor Consiliului Mondial al Energiei,
cu titlul: „Valorile, convingerile si aspiratiile Consiliului Mondial al Energiei”
Programul a fost demarat în anul 2018 și include direcțiile de acțiune ale CNR-CME ,
precum și termenele și responsabilii pentru implementarea conceptelor Consiliului
Mondial al Energiei în Romania. Programul va continua și în anul 2019.

B. Portofoliul de produse / servicii oferit membrilor CNR-CME,
colaboratorilor și partenerilor
Acest domeniu a contribuit la îndeplinirea unuia dintre obiectivele principale ale CNRCME, acela de a facilita comunicarea și informarea membrilor, asociațiilor
profesionale membre, colaboratorilor și partenerilor Asociației prin următoarele
canale de comunicare:
► Mesagerul Energetic
În anul 2018 au fost publicate în buletinul informativ Mesagerul Energetic, editat
lunar de către CNR -CME, un număr de 245 de articole scrise de 56 de autori, care
au abordat, printre altele: Cele mai actuale subiecte din domeniul energiei și al
mediului la nivel național și global; editoriale realizate de către consilierii CNR-CME
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și de către reprezentanți marcanți din cadrul Consiliului Mondial al Energiei; studii și
proiecte; sinteze ale evenimentelor organizate de Consiliul Mondial al Energiei și de
către CNR-CME; interviuri cu personalități de elită din sectorul energie din Romania.
► Publicațiile CNR – CME
În anul 2018 au fost realizate următoarele publicații :
• Raportul Anual, realizat periodic cu începere din anul 2012.
• EMERG – Serie nouă, publicație dedicată reliefării celor mai importante aspecte
ale sectorului energiei din țară și din străinătate. In anul 2018 a fost demarat
procesul de pregătire a publicației pentru indexare într-o Bază de Date Standardizată
(BDI), ceea ce va conduce la o mai bună promovare și vizibilitate a publicației.
• „Seniorii Energiei-Dialoguri de suflet- Volumul II ”, elaborat de prof. Elena
Ratcu și lansat la AGIR în anul 2018
• Mesajul FOREN 2018, publicație
ce
cuprinde
concluziile
și
recomandările FOREN 2018 care a
fost elaborat în limbile română și
engleză și diseminat în Romania și la
organizatiile internaționale de profil.
• Pagina de Internet (Websiteul) CNR-CME a constituit un
important mijloc de comunicare și a
oferit
permanent informații de
actualitate, fiind
permanent actualizat. În 2018 s-a demarat procesul de
modernizare a infrastructurii IT (Hardware), a fost declanșată procedura de achiziție
a serviciilor de reproiectare a website-ului organizatiei, iar din trimestrul I, 2019,
activitatea CNR-CME va fi promovată pe noua platformă de comunicare, pentru
facilitarea comunicării.
• Biblioteca CNR-CME: Se are în vedere un proces de modernizare a Bibliotecii
pentru a oferi servicii de calitate cititorilor de carte tehnică, de periodice și de
publicații în domeniu

C. Creșterea reprezentativității Asociației CNR-CME
Unul dintre obiectivele importante ale CNR-CME în 2018 a fost creșterea
reprezentativității, îmbunătățirea imaginii și consolidarea poziției CNR-CME în
comunitatea energetică din România prin activitățile desfășurate în urmatoarele
direcții:
► Crearea unei identități vizuale coerente a Asociatiei, prin crearea de elemente,
simboluri și formate proprii și folosirea acestora pentru personalizarea produselor si
serviciilor oferite
► Realizarea unui proces mai fluent de comunicare și de revalidare a membrilor
individuali și colectivi ai CNR-CME, necesar in procesul de votare al modificarilor la
Statutul CNR-CME în cadrul Adunării Generale Extraordinare care a avut loc pe data
de 27 Noiembrie 2018.
,
► Demararea primei etape de organizare a FOREN 2020 – Forumul Regional al
Energiei, ediţia a 15-a.
► Îmbunătățirea calității publicațiilor CNR-CME (Mesagerul Energetic, EMERG,
Seniorii Energiei)
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D. Evenimente 2018

Evenimente organizate de CNR-CME în 2018
În anul 2018 CNR-CME a organizat 10 evenimente știinţifice si expoziționale, dintre
care, evenimentul central l-a constituit Forumul Regional pentru Europa Centrală și
de Est, FOREN 2018.
Cele mai multe evenimente s-au armonizat cu programul de conferințe, studii și
programe la nivel regional și global si regional inițiate și realizate de Consiliului
Mondial al Energiei.

● 1 februarie, 2018 : Adunarea Generală a membrilor Asociației CNR-CME
Adunarea Generală a membrilor CNR-CME a reunit membrii colectivi și individuali ai
Asociației și o serie dintre partenerii media.
Alocuțiunile adresate de domnii Iulian Iancu,
președintele Consiliului Director, prof.emerit
dr.
Mircea
Eremia,
Dumitru
Chiriță,
președinte ANRE, Valeriu Binig, partener
Ernst&Young,
Ioan
Dan
Gheorghiu
vicepreședinte CNR-CME, s-au referit la
situația energetică la nivel național și global,
evoluțiile economice din ultimii ani, riscurile
datorate schimbărilor climatice, conflictelor
regionale, problemele financiare și ale
piețelor de energie electrică etc.
După prezentarea și aprobarea tuturor
materialelor analizate, a fost acordat titlul de membru onorific al Asociaţiei CNR-CME
unor personalităţi cu contribuţii importante la afirmarea energeticii româneşti,
precum și brevetul şi distincţia „Medalia CNR-CME” unor membri care au sprijinit
organizatoric şi profesional activitatea secretariatului executiv CNR-CME.

De asemenea, Adunarea Generală a acordat domnului Andrei Ciobanu de la
Universitatea Tehnică a Republicii Moldova, absolvent al Facultății de Energetică și
Inginerie Electrică, premiul „CNR-CME” pentru rezultatele la învățământ și calitatea
diplomei de licență.
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● 22 februarie, 2018: Seminar Româno-Japonez „Clean Coal Technologies"
Organizat de către CNR-CME în colaborare cu
Japan
Coal
Energy
Center-JCOAL/Centrul
japonez al cărbunelui energetic și susținut de
Ministerul Energiei, Electrocentrale BucureștiELCEN și de Ambasada Japoniei la București,
evenimentul a avut ca scop informarea
specialiștilor japonezi asupra situației actuale și
de perspectivă privind centralele termoelectrice
cu funcționare pe cărbune și a mixului producției
de energie electrică în România, în contextul
reglementărilor UE privind protecția mediului,
precum şi informarea specialiștilor români
privind preocupările și realizările din Japonia
referitoare la tehnologii „curate” de folosire a cărbunelui în domeniul energetic.
Responsabilul de eveniment a fost dl Ovidiu Țuțuianu, consilier CNR-CME.
Moderat de prof. dr.ing Cristian Dincă, prodecanul Facultății de Energetică din
Universitatea Politehnica București și de dna Toshiko Fujita, asistenta directorului
JCOAL, evenimentul a fost deschis de
domnii Doru Vișan, secretar de stat
în Ministerul Energiei, Excelența Sa,
dl. Kisaburo Ishii, ambasadorul
Japoniei în România și dl Iulian Iancu,
președintele CNR-CME.
Specialiștii români și japonezi au
analizat probleme referitoare la:
sectorul energiei electrice și termice
din cele două țări; avantajele
tehnologiilor japoneze de utilizare
„curată” a cărbunelui; activitatea
firmei
Mitsubishi
Hitachi
Power
Systems
Ltd,
în
domeniul
modernizării turbinelor cu abur și al
sistemelor de supraveghere a calității
aerului (reducerea emisiilor de SO2,
NOx, Hg, și pulberi); recunoașterea
rolului fundamental al cărbunelui în
asigurarea unui viitor energetic durabil, cu carbon scăzut; intensificarea exploatării
cărbunelui prin implementarea gazeificării subterane a cărbunelui (UCG) în minele
de lignit din Europa; tehnologia de utilizare a lignitului „TIGAR”(Gazeificatorul
„geamăn” IHI); tehnologii „prietenoase mediului” ale companiei Steinműller
Engineering (SE) și colaborări între SE și IHI; tehnologii de măsurare a indicatorilor
de mediu la generarea energiei.
Concluziile evenimentului au reliefat că tehnologiile „curate” pentru cărbune trebuie
înțelese ca tehnologii folosite pentru îmbunătățirea eficienței la extracția, procesarea
și arderea cărbunelui, inclusiv la valorificarea în diverse domenii a produselor
secundare rezultate (zgură și cenușă), precum și la creșterea accesibilității acestor
procese, din punct de vedere a impactului asupra mediului înconjurător. Dacă astfel
de tehnologii pot aduce cărbunele la același nivel în competiția cu alte resurse
energetice în privința conținutului de carbon, este mai bine să ne bazăm pe aceste
resurse strategice, decât să rămânem dependenți de altele din import. Nu trebuie
să respingem cărbunele din opțiunile noastre până când nu am încercat toate soluțiile
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diverselor tehnologii destinate a-l face pe acest vechi și sigur combustibil, „prietenos
mediului”. În conformitate cu „Acordul de la Paris privind schimbările climatice” din
decembrie 2015, reducerea emisiilor de CO2 la centralele termoelectrice pe cărbune
este o problemă majoră și urgentă pentru toate țările. În acest scop Japonia
promovează și dezvoltă tehnologii pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră (GES), prin creșterea eficienței la producerea energiei electrice. Japonia are, de
asemenea, o mare experiență în folosirea tehnologiilor „prietenoase mediului”
(pentru reducerea emisiilor de NOx, SOx și pulberi) și în dezvoltarea unor tehnologii
de valorificare a cărbunelui inferior prin gazeificare.

● 29 martie, 2018 : Conferința „Calitatea serviciului de alimentare și
creșterea ponderii surselor regenerabile de energie
Conferința a fost organizată de CNR-CME, OPCOM SA și Electrica S.A. Responsabilul
de eveniment a fost prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, consilier CNR-CME.
Lucrările conferinţei au fost moderate de dl Dan Cătălin Stancu, director general
Electrica, dna Cristina Şetran, director în cadrul OPCOM și prof.dr.ing. Ştefan
Gheorghe, director general executiv al CNR-CME.
Conferinţa s-a axat pe analizarea problemelor
reţelelor electrice de distribuţie, a condiţiilor
privind conectarea surselor regenerabile de
energie în reţeaua electrică de distribuţie şi a
interdependenţei preţurilor din pieţele pe
termen scurt în contextul anului 2017.
Lucrările prezentate şi discuţiile ce au avut loc
au evidențiat problemele actuale şi de viitor
care trebuie rezolvate pentru a asigura
utilizatorilor accesibilitatea la energie de
calitate normată. Este necesară găsirea unor

instrumente
eficiente
pentru
corelarea preţurilor energiei furnizate
cu nivelul de calitate al acesteia
pentru a oferi operatorilor mijloacele
necesare
creşterii
nivelului
de
calitate. Operatorul pieţei de energie
electrică are capacitatea şi mijloacele
necesare să gestioneze eficient piaţa
de energie şi să elaboreze noile
principii de piaţă, conform normelor
europene.
Controlul
eficient
al
receptoarelor
de
energie
şi
conştientizarea utilizatorilor privind
energia utilizată pot asigura reduceri
importante ale necesarului de energie cu menţinerea nivelului de confort energetic.
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10-14 iunie, 2018 : Forumul Regional de Energie pentru Europa
Centrală și de Est - FOREN 2018
Forumul Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est, FOREN 2018, cu tema
„Europa Centrală şi de Est în noua etapă de tranziţie în domeniul energiei:
provocări, oportunităţi de investiţie şi inovare tehnologică” a fost organizat,
conform tradiției, de către Asociația Comitetului Național Român al Consiliului
Mondial al Energiei (CNR-CME), sub auspiciile Consiliului Mondial al Energiei-London
Office și cu sprijinul Ministerului Energiei. Evenimentul a avut loc la Vox Maris Grand
Resort-Costinești, România, în perioada 10-14 iunie 2018.
FOREN 2018 a reprezintat a 14-a ediție a Forumurilor FOREN, organizate la fiecare
doi ani, cu începere din anul 1992. La nivelul Consiliului Mondial al Energiei (CME)
evenimentul are statut de eveniment regional pentru Europa Centrală și de Est și
reprezintă cea mai importantă manifestare tehnică și științifică dedicată sectorului
energie-mediu din regiune. La eveniment au participat reprezentanți la nivel
guvernamental și din domeniul antreprenoriatului, autorități și comisii naționale cu
activități în domeniul energiei, factori de decizie ai principalelor instituții cu
răspunderi în domeniul energetic, specialiști din mediul academic și industrial,
reprezentanţi ai Consiliului Mondial al Energie și ai marilor utilizatori de energie
electrică.
FOREN 2018 - Un larg spectru de evenimente
Punctele de interes ale FOREN 2018 le-au constituit dezbaterile interesante, cu o
largă participare de vorbitori, în cadrul celor 11 evenimente importante la nivel de
Forum, cinci sesiuni de comunicări ştiinţifice și șase mese rotunde la nivel de
corporaţii. Noutățile CME au fost prezentate de dl Einari Kisel coordonator regional
pentru Europa din cadrul Consiliului Mondial al Energiei și de consultanţii din „Big 4”.
Delegaţia specialiştilor din Republica Moldova a participat activ la dezbaterile privind
viitorul sectorului energiei în România şi în Republica Moldova. Expoziţia organizată
cu ocazia evenimentului a contribuit la cunoaşterea stadiului actual tehnic şi ştiinţific
al firmelor care activează în domeniul energiei.
Principalele teme de dezbatere propuse participanților la FOREN 2018 au fost:
asigurarea energiei necesare unei dezvoltări sustenabile a economiei;creșterea
nivelului energiei utilizate, decuplată de dinamica nivelului emisiilor de carbon, cu
decarbonarea proceselor din industria energetică; creşterea ponderii surselor
regenerabile de energie şi stocarea energiei; creşterea eficienţei în utilizarea
energiei; integrarea pieţei de energie în piaţa unică europeană;pregătirea viitorilor
specialişti din domeniul energiei; asigurarea accesibilităţii tuturor locuitorilor la
energie curată.
Cele 11 evenimente speciale, organizate şi moderate de CNR-CME, au abordat
cele mai importante și actuale subiecte care se află pe agenda de lucru a
reprezentanților comunității energetice la nivel național, regional și global:
→ Finanțarea rezilienței sporite a infrastructurii energetice. Provocări si soluții (KA1)
→ Scenarii energetice globale. Optimizarea soluţiilor pentru energie, transport si
mediu (Sesiunea RTF1) ;
→ Resurse umane și protecția muncii în sistemele energetice (WF1) ;
→ Marea tranziție a energiei mondiale. Provocări în domeniul mediului înconjurăror.
Cerințe privind securitatea alimentării (Ziua Regională a Energiei-RED)
→ Resurse globale de energie. Managementul resurselor primare de energie.
Provocări actuale. (Sesiunea RTF2) ;
→ Eficiența energetică: o cale spre dezvoltare sustenabilă (WF2) ;
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→ Trilema Energiei. Dezvoltarea politicilor privind sursele distribuite de energie
(Trilema Energiei) ;
→ Evoluţii în transportul energiei (ţiţei şi gaze naturale). Colaborarea la nivel de
regiune (RTF3) ;
→ Finanţarea dezvoltării durabile a sectorului energetic ( WF3) ;
→ Integrarea sistemelor regenerabile de energie. Dezvoltarea piețelor europene de
energie. Asigurarea necesarului de energie în contextul interconectării piețelor
(KA2) ;
→ Performanţele tehnice, economice şi de mediu ale centralelor electrice ( RTF 4).
Sesiunile de Comunicări Stiințifice (DS) au subliniat contribuţiile participanţilor
la rezolvarea problemelor importante ale sistemelor de energie şi aspecte privind
dezvoltarea acestora, astfel: Politici şi obiective naţionale pentru integrarea în
politica UE privind energia şi mediul (DS1) ; Pieţe de energie (DS2) ; Eficienţa
energetică/ surse regenerabile de energie (DS3) ; Petrol și gaze naturale (DS 4A);
Energia nucleară ( DS 4B) ; Cărbune și tehnlogii curate (DS 5).
Mesele Rotunde Corporative au analizat provocările cu care se confruntă
companiile pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a sectorului energiei, reliefând
totodată evoluțiile tehnologice și necesitatea implicării tinerilor din cadrul
Programului FEL România la creionarea și dezvoltarea viitorului sectorului energie.
Toate evenimentele din cadrul FOREN 2018 s-au încheiat cu câte un pachet de
aspecte relevante și mesaje importante, care au fost transmise organelor
competente pentru a evidenția problemele actuale din sectorul energetic şi pentru a
contribui la elaborarea planurilor de dezvoltare în domeniul energiei în România,
coroborate cu cele ale ţărilor din zonă.
Sesiunea de Deschidere a FOREN 2018
Deschiderea lucrărilor FOREN 2086 a avut loc în ziua de 10 iunie 2018. Cei peste 400
participanţi, reprezentanţi ai guvernului României, oficialităţi din executivul
Consiliului Mondial al Energiei, membri ai mediului academic, specialişti din industrie
şi cercetare au audiat cu interes alocuţiunile prezentate de: Iulian Iancu-președintele
CNR-CME, Doru Vișan, secretar de stat-Ministerul Energiei, Einari Kisel,
coordonatorul regional pentru Europa-Consiliul Mondial al Energiei, Adrian Badeapreședintele Academiei Oamenilor de Știință din România, Paula Pîrvănescu, secretar
de stat- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Dumitru
Chiriță, președintele ANRE, Adrian Borotea, director-CEZ România, Adrian Constantin
Rusu, președintele Directoratului CNTEE Transelectrica, Dan Cătălin Stancu, director
general-Electrica SA, Frank Hajdinjak, director general-E.ON Romania, Eric Stab,
președinte-director general- ENGIE Romania, Corneliu Bodea, președintele CRE,
Florin Gugu, director-ENEL România, Constantin Gheorghe, președinte - Autoritatea
Competentă de Reglementare a Operațiunilor Offshore la Marea Neagră, Cornel
Brezuică, președinte-Administrația Fondului de Mediu, Nataliya Zaiser, Secretar
Executiv-Comitetul Membru Rus al Consiliului Mondial al Energiei. Sesiunea de
Deschidere FOREN 2018 s-a încheiat cu un concert al Orchestrei Metropolitane a
Municipiului București, conduse de dirijorul Daniel Jinga.
Mesaje cheie transmise participanților în cadrul Sesiunii de Deschidere a FOREN 2018
→ „Ultimii doi ani ne-au adus în fața unor situații mai deosebite din punct de vedere
energetic, ceea ce ne obligă să analizăm profund și să găsim cele mai eficiente
metode care să ne permită, chiar și în noile condiții ale contextului european și
mondial, să ne putem îndeplini principalele obiective energetice, atât pentru
asigurarea celor mai ridicaţi parametri de calitate pentru utilizatorul român, cât și
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pentru creșterea rolului României în domeniul energetic” (Doru Vișan, secretar de
stat la Ministerul Energiei).
→ „Îmbunătățirea eficienţei energetice și securitatea energetică sunt obiective a
căror rezolvare este esenţială pentru dezvoltarea societăţii. Sunt necesare eforturi
pentru găsirea surselor de investiţii care să permită dezvoltarea sectorului energie,
ca domeniu primordial pentru viitorul omenirii. Tranziția sectorului energetic și
accentul care trebuie pus pe cei 3 D – Decarbonare, Descentralizare și Digitalizare
sunt factori importanți pentru îndeplinirea obiectivelor de eficiență, sustenabilitate și
securitate energetică” (Einari Kisel, coordonator regional pentru Europa-CME).
→ „Începând cu ianuarie 2017, omenirea a trecut într-o nouă epocă de tranziție a
dezvoltării sale, care presupune o abordare total diferită față de mediu, față de viață
și față de modul în care gândim, producem și utilizăm energia. Energia devine
treptat, cheia tuturor problemelor, atât din punct de vedere politic, economic, cât și
social. Energia este soluția” (Iulian Iancu, președintele CNR-CME).
→ „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat este un punct de
contract pentru mediul de business străin și autohton, iar echipa noastră vă poate
însoți pe tot parcursul implementării unui plan de afaceri, de la idee până la
transpunerea lui într-o poveste de succes atât în țară, cât și în străinătate” (PaulaMarinela Pârvănescu, secretar de stat la Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţ și
Antreprenoriat).
→ „Lucrările FOREN 2018 reprezintă o garanție că în sectoarele de gaze și de energie
electrică, România are un viitor sigur. Puteți contribui la stabilitatea economică și
socială împreună cu autoritatea de reglementare și ministerele de resort, astfel încât
utilizatorul de energie electrică și operatorii din România să se bucure de armonie în
activitatea zilnică” (Dumitru Chiriţă, preşedintele ANRE)
→ „România are nevoie de un mediu care să stimuleze investițiile și să protejeze
clienții. În urmărorii ani accentul trebuie să fie pus pe creșterea performanțelor
sistemului energetic” (Frank Hajdinjak, director general E.ON România și președinte
ACUE)
→ „În România trebuie să se pună accent pe modernizarea echipamentelor și
tehnologiilor energetice, dezvoltarea noilor surse de energie, preocuparea pentru
mediul ambiant, realizarea reţelelor energetice, dublate de reţele informatice.
Trebuie să spunem NU cărbunelui şi hackerilor” (Eric Stab, președinte și CEO- Engie
România)
→ „Pentru atingerea țintelor ambițioase privind decarbonarea propuse de UE, este
nevoie de un nivel de investiții absolut remarcabil” (Cătălin Stancu, director generalElectrica SA)
→ „Promovarea soluţiilor „smart” pentru reducerea pierderilor de energie, creşterea
siguranţei în alimentarea utilizatorilor necesită eforturi importante care pot fi
realizate numai împreună” (Adrian Borotea, director CEZ România)
→ „Deoarece producţia de energie electrică pe bază de cărbune va fi limitată, va
trebui promovată stocarea energiei electrice şi vor trebui găsite mecanismele
potrivite pentru aplatizarea graficului de sarcină prin reducerea puterilor de vârf.
„Smart metering” poate, de asemenea, avea un rol important în economia de
energie” (Florin Gugu, director ENEL România)
→ „Sunt necesare noi reglementări, o participare mai intensă a specialiştilor la
procesul de inovare, cercetare, modernizare. O atenţie specială trebuie acordată
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investițiilor și resursei” (Adrian Constantin Rusu, preşedintele directoratului
Transelectrica)
→ „Este necesară acordarea unei mai mari atenții activităţii României la nivelul UE,
iar România trebuie să fie mult mai implicată în acest sens” (Corneliu Bodea,
președintele Centrului Român al Energiei (CRE) și CEO-Adrem.

Expoforen 2018
EXPO FOREN 2018 a fost una dintre cele mai reușite expoziții din istoria celor 14
ediții ale Forumului Regional al Energiei, FOREN, organizată la nivelul standardelor
expoziţiilor internaționale. Desfăşurată într-un spațiu nou și generos în cadrul
Complexului Vox Maris Grand Resort, structurat într-o arhitectură modernă și un
concept nou, la standarde internaţionale, Expoziția FOREN 2018 a cuprins 24 de
standuri, în cadrul cărora 33 de companii și firme din industria energetică, din ţară
şi străinătate și-au prezentat în mod inedit propriile realizări, produse, servicii și
modele de afaceri. Printre firmele expozante s-au aflat: CNR-CME, ACUE, Agenția
Națională de Resurse Minerale, Transelectrica, Electrica Distribuție, Electrica
Furnizare, Hidroelectrica, Teletrans, SIEMENS, Scando Trading, Complexul Energetic
Oltenia, Megger, ARC Brașov, Adrem Invest, Teledatanet, ERC Technik, General
Turbo, Electroalfa Group, MET România, Omicron Service, FEL Romania, Focus
Energetic.
În cadrul Expo FOREN 2018, un grup de elevi de la trei licee din Constanța, pasionați
de domeniul roboticii și participanți la competiția de robotică FIRST Tech Challenge
Romania din cadrul Asociației „Nație prin educație”, au făcut și o demonstrație cu
roboți care îndeplineau diverse activități simultan și într-o succesiune logică, ca o
avanpremieră la Campionatul Național de Robotică la care urmau să participe.

Sesiunea de Încheiere a FOREN 2018
In cadrul Sesiunii de Încheiere a lucrărilor FOREN 2018, prof.dr.ing
Ștefan
Gheorghe, director general executiv al CNR-CME, a prezentat principalele concluzii
generale ale FOREN 2018, subliniind , între altele:
 Domeniul energiei se confruntă în prezent cu provocări majore în care revoluția
tehnologică trebuie secondată de revoluția din domeniul telecomunicațiilor și
informației.
 Tehnologia avansează rapid, iar la nivel mondial și regional se implementează noi
soluții de automatizare și informatizare a sistemului energetic. Piața românească de
energie electrică trebuie să țină pasul cu aceste tehnologii, trebuie informatizată și
digitalizată, astfel încât să devină sustenabilă în viitor. Pe baza celor mai recente
dezvotări in domeniu, România ar putea avea posibilitatea de a deveni „lider digital”
în regiune.
 Se preconizează trecerea spre un nou sistem energetic mai puternic, interconectat,
utilizând tehnologiile digitale unde energia și informația curg în ambele direcții.
Gradul de interconectivitate va creşte de la 10% la 15%.
 Deoarece pe piața de energie electrică au apărut noi participanți, companii care
dispun de tehnologii avansate și companii start-up, competitivitatea este elementul
esențial care le va diferenția.
 Marii jucători de pe piața energiei atenționează că pentru a ține pasul cu
tehnologiile noi este nevoie de investiții majore pentru resuscitarea sectorului
energetic, care în prezent are o infrastrucură uzată fizic și moral.
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●În tranziția către un nou sistem energetic trebuie, de asemenea, pus un accent
deosebit pe cei 3D – Decarbonare, Descentralizare și Digitalizare, pentru atingerea
obiectivelor de eficiență energetică, sustenabilitate energetică, securitate energetică
etc.
 Noul Program de cercetare-inovare al Uniunii Europene, „Horizon Europe” (20212027) care va succeda actualului Program „Orizont 2020”, va asigura cu certitudine
o evoluție, fiind al doilea program de șapte ani în care inovarea apare împreună cu
cercetarea. Bazându-se pe noile tehnologii digitale, s-ar putea vorbi de a patra
revoluție industrială. Forma revizuită a Directivei UE-EPBD privind performanța
energetică a clădirilor pentru Orizontul 2030 va impulsiona ritmul reabilitărilor
termice ale locuinţelor, va reduce emisiile de gaze cu efect de seră, va genera noi
locuri de muncă şi dezvoltare.
Pentru IMM-uri și pentru consumatorii europeni de energie va avea efecte pozitive
(creșterea calității vieții, diminuarea tarifelor la facturile de energie şi scădearea
sărăciei energetice.
 Se preconizează că cele mai mari riscuri sunt cele tehnologice, politice și de
reglementare, nu cele financiare.
 Este necesară crearea unei Autorități Tehnice în Energetică
 Rolul noii generații de profesioniști în energetică este important deoarece aceștia,
prin Programul FEL Romînia, inițiat și coordonat de către CNR-CME, au demonstrat
că pot avea uneori chiar rolul de ambasadori ai CNR-CME, promovând idei noi,
susținând cele mai noi dezvoltări tehnologice și know-how în domeniu, politicile
europene și mondiale, trilema energiei și demonstrând permanent potențialul uriaș
pe care îl dețin, îl fructifică și îl transmit mai departe în cel mai reușit mod.
În cadrul Sesiunii de închidere a FOREN 2018 s-au acordat, în premieră, premiile
Comisiei de Energie Regenerabilă a Academiei Române & CNR-CME:
Premiul „Mircea Dimitriu Cazacu” pentru cea mai bună teză de doctorat în
domeniul surselor regenerabile de energie;
- Premiul „Candida Oancea” pentru un tânăr cercetator cu rezultate deosebite în
domeniul utilizării Surselor Regenerabile de Energie.
De asemenea, președinții celor cinci Sesiuni de Comunicări Știinţifice au acordat
premii și diplome specialiștilor care au prezentat cele mai bune lucrări.

Mesaje, concluzii, recomandări transmise de principalii decidenți și
operatori participanților FOREN 2018

Mesaje generale
Lucrările FOREN 2018 au analizat principalele provocări, evoluții și oportunități ale
industriei energetice din Europa Centrală și de Est pentru o dezvoltare sustenabilă.
Deşi sursele regenerabile de energie au redus dependenţa de sursele fosile (cărbune
şi petrol), se constată o creştere masivă a dependenţei de gaze naturale care asigură
tranziţia spre energetica viitorului cu emisii zero. Descoperirea gazelor din Marea
Neagră şi posibilitatea obţinerii gazelor prin foraje de mare adâncime ridică problema
modului în care aceste gaze vor fi utilizate în favoarea României. Situațiile speciale
cu care s-a confruntat energetica românească în ultimii ani necesită realizarea unei
analize aprofundate și identificarea celor mai eficiente metode pentru îndeplinirea
principalelor obiective energetice, prin asigurarea celor mai înalte condiții de calitate
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pentru utilizatorul român și creșterea rolului României în domeniul energetic în
context European și global. România are nevoie de un mediu care să stimuleze
investițiile și, în același timp, să protejeze clienții, iar accentul trebuie să fie pus pe
creșterea performanțelor sistemului energetic. Creşterea eficienţei energetice și
securitatea energetică sunt obiective sine qua non pentru pentru dezvoltarea
societăţii. Sunt necesare eforturi pentru găsirea surselor de investiţii care să permită
dezvoltarea sectorului energie, ca domeniu primordial pentru viitorul omenirii.
Digitalizarea în domeniul energie, rețelele și tehnologiile inteligente, precum și
aspecte privind tehnologia „blockchain” reprezintă aspecte importante care trebuie
abordate cu cea mai mare seriozitate. La nivelul Uniunii Europene a fost creat noul
program de cercetare dezvoltare, „Horizon Europe”, succesorul Programului Orizont
2020. Este necesară înființarea unei Autoritati Tehnice în Energetică, care să
monitorizeze editarea Normativelor/Normelor Tehnice în domeniul energetic.
Mesaje specifice pe domenii de activitate
▪ Securitatea energetică
→ Securitatea energetică și creşterea eficienţei energetice sunt obiective ale căror
rezolvare este esenţială pentru dezvoltarea societăţii;
→ Pentru finanțarea rezilienței sporite a sistemului energetic sunt necesare o serie
de măsuri care să vizeze elaborarea de strategii și politici economice și energetice
coerente și predictibile, un cadru stabil și încurajant de reglementare pentru investiții
pe termen lung, promovarea cercetării și dezvoltării, implicarea directă a
companiilor;
→ Menținerea unui mixt echilibrat de surse de energie este esențială pentru
realizarea securității în funcționare și a țintelor de mediu.
▪ Eficiența energetică/ surse regenerabile de energie/piețe de energie
Eficiența energetică
→ România evoluează pe o traiectorie favorabilă cu privire la îndeplinirea țintelor
stabilite pentru anul 2020, în cadrul pachetului legislativ 20- 20- 20 al Uniunii
Europene și se poate afirma că, practic, există garanția îndeplinirii acestora;
→ România are un potențial semnificativ de creştere a eficienței energetice în
industrie și IMM-uri, însă pentru atingerea noilor ținte privind eficiența energetică
sunt necesare resurse financiare semnificative, o finanțare mai substanțială și o
contribuție mai activă a autorităților publice;
→ Promovarea utilizării eficiente a energiei poate conduce la îmbunătățirea
indicatorului României din Raportul „Trilema energiei”.
→ Dezvoltarea pieței interne integrate de energie depinde de noile proiecte de
interconectare a țărilor din regiune.
Surse regenerabile de energie
→ Asigurarea tranziției spre decarbonare și înlocuirea treptată a cărbunelui cu sursele
regenerabile de energie pentru producerea energiei electrice sunt de maximă
importanță, știindu-se deja că dezvoltarea surselor regenerabile este condiționată de
stocarea energiei electrice;
→ Pentru atingerea obiectivelor de eficiență energetică, sustenabilitate energetică,
securitate energetică trebuie conştientizată necesitatea îndeplinirii celor 3 DDecarbonare, Descentralizare și Digitalizare;
→ Sursele regenerabile de energie vor reprezenta una dintre sursele importante de
energie în viitor.
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Piețe de energie
→ Reglementatorul are un rol important în promovarea producţiei de energie
electrică din surse regenerabile de energie;
→ Creșterea ponderii surselor regenerabile de energie este necesară pentru limitarea
poluării mediului ambiant şi a necesarului de energie electrică a ţării, prin reducerea
ponderii energiei obţinută din surse fosile. Sunt necesare soluții noi pentru reducerea
perturbaţiilor determinate de producţia volatilă a surselor regenerabile de energie;
→ Integrarea eficientă a surselor regenerabile în sistemul energetic, fără afectarea
calității energiei electrice furnizată utilizatorilor, poate fi asigurată prin creşterea
nivelului de „inteligenţă” a reţelelor electrice, dezvoltarea sistemelor de stocare a
energiei şi implicarea utilizatorilor prin controlul curbei de sarcină (demand
response);
→ O atenţie deosebită trebuie acordată promovării micilor utilizatori şi producători
(prosumeri) care vor asigura utilizarea eficientă a surselor locale de energie.
→ Gradul de interconectivitate a sistemului energetic european va creşte în viitorul
apropiat de la 10% la 15%.
▪ Gaze naturale, țiței
→ Producția de țiței și gaze a României a scăzut drastic, din cauze obiective și
subiective, iar România depinde, în mare măsură, de importul unor importante
cantități de țiței și de gaze naturale. Privitor la țiței este necesară creșterea factorului
final de recuperare a zăcâmintelor aflate în exploatare, prospectarea/explorarea/
exploatarea urgentă a zăcămintelor aflate la adâncimi mai mari de 4000 m, precum
și a zăcămintelor neconvenționale, cum ar fi șisturile petroliere;
→ Pe termen scurt, mediu și lung România are o perspectivă optimistă privind
creșterea producției de gaze naturale, datorită zăcămintelor convenționale situate pe
uscat și pe platforma continentală a Mării Negre și a unor zăcăminte neconvenționale
ce pot fi exploatate în viitorul apropiat. Există o bună perspectivă pentru acoperirea
necesarului de gaze naturale prin noile descoperiri on-shore și off-shore.
▪ Energia nucleară
→ Utilizarea energiei nucleare poate permite atingerea celor trei obiective specifice
cadrului politicilor energetice europene cu privire la a) securitatea energetică, prin
furnizarea unei energii previzibile, în funcţie de necesităţi; b)competitivitate, prin
asigurarea de prețuri accesibile pentru uz particular şi industrial; c) sustenabilitate,
prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a reducerii poluării;
→ Implementarea în România a demonstratorului răcit cu plumb, „Alfred”, va
asigura conectarea cercetării româneşti la priorităţile cercetării europeane şi va
contribui la dezvoltarea unei tehnologii de vârf, pe termen mediu şi lung.
▪ Cărbunele și tehnologii curate de producere a energiei electrice
→ În condițiile specifice României, centralele termoelectrice care funcționează cu
cărbune vor contribui în continuare la asigurarea securității funcționării SEN, cu
eforturi sporite pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător prin
retehnologizarea și modernizarea grupurilor existente și utilizarea tehnologiilor
performante la grupurile energetice noi. Operatorii producători de energie trebuie să
își diversifice „mixtul de combustibili”, pentru îndeplinirea cerințele europene;
▪Rețele inteligente/ digitalizare
→ Domeniul energiei se confruntă în prezent cu provocări majore, în dezvoltarea
noilor tehnologii din domeniul energetic ce trebuie coroborate cu dezvoltarea
tehnologiilor din domeniul telecomunicațiilor și informației
→ Tranziția spre un sistem energetic interconectat, care va utiliza tehnologii digitale
este deja o certitudine. Preocupările privind promovarea în România a conceptului
de oraşe şi reţele „inteligente” trebuie extinse cu obiective clare pentru dezvoltarea
mobilităţii electrice şi reducerea poluării mediului ambiant;
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→ Dinamica digitalizării industriei auto și intensificarea cercetărilor în acest domeniu
necesită accelerara eforturilor industriei energetice pentru asigurarea condițiilor
realizării infrastructurii de încărcare a maşinilor electrice și a producerii energiei
necesare.
→ Sistemul energetic românesc trebuie să se adapteze la era digitizării; estimarea
înnoirii lui s-ar ridica la peste 10 miliarde de euro, astfel încât să obţinem maximum
de efect cu minimum de efort. Romania are posibilitatea de a deveni un lider în
digitizarea sistemelor de energie în regiune
▪ Resurse umane
→ Investițiile în formarea angajaților sunt cel puțin la fel de importante ca și
investițiile în active. Este necesar să se investească în capitalul uman pentru a se
asigura îmbunătățirea productivității muncii și a performanței pentru crearea unui
viitor energetic sustenabil. Costurile implicate sunt pentru beneficii viitoare.
→ Abordarea interdisciplinară și integrată a domeniului Resurselor Umane de către
Ministerul Energiei, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Cercetării.
→ Colaborarea cu mediul privat, academic și cu ONG-urile reprezintă una dintre
soluțiile dovedite care pot fi aplicate la nivel național, cu accent pe informații,
competențe, nu pe diplome și atestate
→ Este o acută nevoie de predictibilitate pe termen mediu și lung și de abordarea
conținutului învățării prin prisma interdisciplinarității și transdisciplinarității.
→ Rolul tinerei generații de profesioniști în energetică este deosebit de important,
iar pregătirea noilor cadre didactice şi a specialiştilor sunt esenţiale pentru energetica
românească.
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FOREN 2018 în imagini
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● 24 septembrie, 2018: Workshop „Mesajul FOREN 2018. Concluzii,
recomandări, măsuri”

Workshopul a avut ca obiectiv analizarea modului în care a fost organizat și s-a
desfășurat Forumul Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est - FOREN
2018, cu tema „Europa Centrală şi de
Est în noua etapă de tranziţie în
domeniul
energiei:
provocări,
oportunităţi de investiţie şi inovare
tehnologică” (10-14 iunie 2018, Vox
Maris Grand Resort -Costinești).
Consilieri responsabili de eveniment din
partea CNRCME au fost
domnii Virgil
Musatescu,
Gheorghe Indre, Nicolae Golovanov, Ovidiu Apostol și
dna Elena Ratcu.
Lucrările workshopului au fost moderate de domnii Doru
Vișan, secretar de stat la Ministerul Energiei, Niculae
Havrileț, consilier personal al Ministrului Energiei pe
probleme de Strategie Energetică, Ioan Dan Gheorghiu,
vicepreședinte CNR-CME și Ștefan Gheorghe, director
general executiv CNR-CME. Vorbitorii au apreciat
organizarea impecabilă a FOREN 2018, numărul mare de
participanți și expertiza acestora ca reprezentanți
marcanți în domeniul energiei din țară și din străinătate, precum și din partea
Consiliului Mondial al Energiei. Au fost prezentate principalele aspecte și concluziil
ale evenimentelor desfășurate în cadrul FOREN 2018
Prof.dr.ing
Ștefan
Gheorghe
a
prezentat
pe
scurt
concluziile
generate de prezentările și discuțiile
evenimentului, subliniind între altele:
FOREN 2020 va fi un eveniment
superior
calitativ,
prin
prisma
lucrărilor, discuțiilor, tematicilor și va
fi regândit, sub forma unii eveniment
proactiv și a unei comunicări directe și
fluente între membrii panelurilor și
participanții din sală; evenimentele
importante ale FOREN 2020 vor fi
reduse ca număr și se va încerca evitarea suprapunerii acestora; durata de
desfășurare a FOREN 2020 va fi redusă cu o zi; se va introduce o zi specială dedicată
tutorialelor axate pe subiecte de actualitate; se va realiza o mai buna promovare în
media; se va consolida legătura cu tânăra generație reprezentată de FEL România.
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● 4 octombrie, 2018 : Conferința „Creșterea securității în exploatare a
centralelor nuclearoelectrice”
Organizată de către CNR-CME împreună cu SN Nuclearelectrica SA, cu sprijinul
CNCAN si ANDR, conferința a fost moderată de prof. dr. ing. Ionut Purica, consilier
CNR-CME, care a fost și responsabilul de eveniment din partea CNR-CME.

Motivația specifică a organizării acestui eveniment, în special în acest moment critic
pentru domeniul nuclear din România, a fost subliniată de următoarele aspecte:
unitățile 1+2 ale CNE Cernavodă au atins maturitatea exploatării în condiții de
maximă siguranță, urmând ca în 2023 Unitatea 1 să realizeze retubarea;
funcționarea în condiții de siguranță a Unităților 1+2 şi a reactorului de cercetare
TRIGA; extinderea duratei de viață a grupurilor 1 şi 2 la durate mărite aprobate de
CNCAN; reluarea și finalizarea lucrărilor de investiție la U 3+4 este o prioritate
guvernamentală și necesită un efort organizatoric și instituțional deosebit, mai ales
datorită schimbării generațiilor de echipamente electrice, automatizări care implică
reproiectări, calcule, calificări etc.; reactoare din generaţia IV tip SMR: ALFRED eforturi naționale de cercetare şi producţie; cooperare internațională. Necesitatea
unor consorţii naţionale şi internaționale, precum şi a unor surse de finanţare a
inovării la nivelul UE. Transfer de cunostințe și experiență; Nuclear Knowledge
Management: Educația și pregătirea personalului necesită o nouă abordare datorită
schimbărilor filosofiei de securitate nucleară post Fukushima.
Conferința a subliniat următoarele aspecte principale:
→ România este una dintre ţările care are un ciclu nuclear complet: minele de uraniufabricarea de combustibil- utilizarea combustiobilului în Unităţile Centralei Nucleare
de la Cernavodă - depozitarea şi reutilizarea combustibilului uzat. Comportarea
economică a acestui ciclu de combustibil nuclear trebuie analizată integral, nu pe
fiecare componentă în parte. Activitatea minieră nu este atât de profitabilă ca
generarea de energie electrică, iar rezilienţa ciclului are puternic de suferit dacă
acesta este distrus.
→ Este necesară existenţa unei acţiuni de educare a organelor de control (Curte de
Conturi, Corpuri de control ale miniştrilor etc.) pentru efectuarea de analize pe întreg
ciclul. În caz contrar se poate ajunge la situaţii în care costurile de șomaj la nivelul
minelor să nu fie acoperite de câştigul rezultat din importul de minereu la preţuri
iniţiale mai mici. În energetică sunt necesare analize integrate pe cicluri de
combustibili (spre deosebire de alte domenii unde sunt considerate companii
singulare).
→ Activităţile desfășurate până în prezent în domeniul nuclear se bazează pe decizii
luate la începutul anilor '60. Este momentul să gândim în mod serios şi responsabil
deciziile de dezvoltare pentru următoarele decenii în domeniul nuclear. Astfel,
industria încă performantă are nevoie de oportunităţi de implicare ce se pot identifica
în ţară sau în afara ei. În ambele cazuri guvernul are un rol esenţial de sprijin
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strategic, nu numai la nivel de reglementare şi un rol decisiv la nivel financiar. Este
necesară o nouă strategie a domeniului nuclear.
→ În ultimii ani Comisia Europeană pune tot mai intens accentul pe inovare în
domeniul energetic, iar ţara noastră are atât experienţă, cât şi dotări performante
pentru a desfăşura şi implementa, în colaborare
cu alte ţări membre, programe performante de
cercetare nucleară. Astfel, proiectul ALFRED de
reactor mic modular cu neutroni rapizi, răcit cu
plumb, este unul dinte proiectele prioritare
pentru România. Acesta poate să contribuie şi la
reducerea cantităţii de combustibil uzat din
reactoarele CANDU (care va trebui depozitată, cu
efecte semnificative asupra costurilor depozitului
final), cât şi la crearea de locuri de muncă
necesare în economia ţării.
→ Programul nuclear implică diverse unităţi de
cercetare şi inovare într-un context care trece de
graniţele ţării ajungând chiar la situaţii de folosire
a Tritiului rezultat din agentul de răcire al CNE
pentru noile instalaţii de fuziune dezvoltate în UE cum este ITER.
→ Disponibilitatea personalului specializat din domeniul nuclear este o altă problemă
importantă. Întârzierea lucrărilor la unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă, asociată cu
dezvoltarea programelor nucleare în alte zone din lume au condus la diminuarea
numărului de specialişti care lucrează în domeniu, precum şi la scăderea numărului de
studenţi care vor să lucreze în domeniu. Dezvoltarea de programe educaţionale
performante asociate cu perspective de locuri de muncă ulterioare în centrală şi/sau în
industrie este o altă activitate prioritară în domeniul nuclear care întărește rolul
învăţământului universitar.

● 6 noiembrie, 2018: Conferința „Drumul spre reziliență. Gestionarea
riscurilor emergente. Influența asupra provocarilor trilemei energiei ”
Organizată de CNR-CME, cu sprijinul CNTEE Transelectrica și UPB, conferința a fost
moderată de domnii Virgil Mușatescu și Gheorghe Indre, consilieri ai CNR-CME.
Evenimentul s-a axat pe sublinierea unor subiecte majore: importanța unei reziliențe
adecvate a sectorului energetic pentru a nu afecta grav cele trei cerințe care definesc
trilema energiei: securitatea în alimentare, impactul minim asupra mediului și
suportabilitatea prețurilor pentru utilizatori; riscurile emergente (vremea extremă și
concurența energie-hrană în privința apei) ; riscul cibernetic ce include daune nonfizice și fizice; mediul cibernetic variabil rapid și lupta permanentă între tehnicile
”malware” și cele de apărare; beneficiile aduse de digitalizare, dar și creșterea
vulnerabilității
sistemelor integrate de management; starea de urgență și
restaurarea Sistemului Energetic Național după evenimente majore; infrastructura
critică a rețelei de transport și gestionarea riscurilor ; importanța rezilienței în cazul
orașelor inteligente; importanța realizării adecvanței sistemului și prin mărirea
raportului dintre puterea instalată în sistem și cea a surselor regenerabile;
reglementările secundare privind stimularea investițiilor pentru creșterea rezilienței
sistemelor energetice; contribuția cadrului de reglementare pentru creșterea
rezilienței; scheme noi de finanțare, realizarea unor studii de impact și modificarea
reglementării; importanța stocării; necesitatea rezolvării problemei prosumatorilor
etc.
Principalele aspectele subliniate de vorbitori şi de participanţi au fost următoarele:
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→ Atacurile cibernetice devin dinamice și adaptive, cu metode ingenioase de
penetrare și de perturbare a unui sistem. Ca atare, trebuie să fie proiectați și aplicați
noi algoritmi care să ia în considerare modelul de atac în timp real și să poată filtra
cantități masive de date și jurnale de comunicații de la centrele de control în scopul
analizării, monitorizării și contracarării
oricărei potențiale intruziuni, precum și
algoritmi noi care pun la îndoială
semnalele de comandă
→ Planurile de apărare împotriva
perturbațiilor majore și restaurarea
sistemului electroenergetic după o stare
de urgență sau colaps trebuie temeinic
pregătite
și
atent
studiate
prin
numeroase simulări, supuse instruirilor
periodice
și
comunicate
eficient
Operatorilor de Transport și de Sistem
din
țările
vecine,
producătoriilor,
autorităților de reglementare;
→ Fiabilitatea sistemului EMS-SCADA
este esențială pentru monitorizarea
comportării SEN atât în regim normal,
cât și în stări de alertă sau stări de
urgență.
→ Reziliența presupune două trăsături
fundamentale: capacitatea sistemelor de a rezista unor solicitări de foarte mare
amploare și de scurtă durată și capacitatea lor de a se restaura după producerea
unui incident de mari proporții sau a unei avarii care conduce la căderea totală a
sistemului pe o arie geografică întinsă. Acestea pot fi dezvoltate prin măsuri de
proiectare și concepție a sistemelor, de exploatare și organizare a activităților, prin
programe de mentenanță și de investiții judicioase și corect finanțate, susținute de
cadrul legislativ și de reglementare - asociat organizării și funcționării piețelor de
energie- care trebuie adaptat permanent dezvoltărilor tehnologice și cerințelor pe
care le impun domeniile de utilizare eficientă a energiei și de valorificare durabilă a
resurselor. Instruirea personalului la cerințele impuse de evoluția tehnologiei este
obligatorie.
→ Conform ANRE, obiectivele viitoare în legătură cu creșterea rezilientei sistemului
electroenergetic sunt: creșterea capacităților de stocare a energiei electrice la scară
comercială în următorii ani; în condițiile emergenței electromobilității, folosirea
impactului acestei tendințe; dezvoltarea de rețele inteligente cu coordonare în timp
real și comunicare în dublu sens, susținute de creșterea capacității de analiză și
transmitere a volumelor mari de date, cu optimizarea consumului de energie;
integrarea SRE ca urmare a scăderii spectaculoase a costurilor de producție a
energiei din SRE.
→ Creșterea producţiei descentralizate de energie electrică poate duce la un grad
sporit de reziliență, prin reorganizarea întregului sistem de transport şi distribuție,
în condiţiile apariției prosumatorilor şi a maturizării capacităților de stocare a energiei
electrice.
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● 14-15 noiembrie, 2018: Simpozion Științific Aniversar „1918-2018: 100
de ani de industrie în România”
Ca un omagiu adus aniversării Centenarului României, CNR-CME, Universitatea
Politehnica din București (UPB), Ministerul Economiei și Asociația Inginerilor din
România (AGIR) au organizat simpozionul științific aniversar „1918-2018: 100 de ani
de industrie în România” pentru a aminti provocările industriei românești în ultimii
100 de ani, greutățile întâmpinate, realizările sau eșecurile, eforturile prezentului,
tranziția către viitor și predarea ștafetei către tânăra generație. Unirea politică
realizată în anul 1918, a fost precedată de „unirea” lingvistică și culturală (realizată
timp de secole) și continuată de realizarea unui cadru instituțional și a unei economii
unitare la nivel național. Dezvoltarea industriei în general și a sectorului energetic în
particular a jucat un rol esențial. În condiții politice sinuoase și adesea dificile,
specialiștii și-au dedicat capacitatea profesională și puterea de muncă progresului
industriei naționale și s-au constituit într-o adevarată familie. Cei 100 de ani de la
Marea Unire sunt prilejuri de bilanț pentru toate sectoarele economiei românești.
Industria este cel mai important sector și este considerat „motorul” economiei,
contribuind cu cca 25% la PIB-ul României. Simpozionul s-a înscris în rândul
manifestărilor prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire si s-a desfășurat
în Amfiteatrul AN010 de la UPB, timp de două zile.
Consilierul responsabil din partea CNR-CME a fost dr.ing. Vasile Rugină, iar
moderatoprul întregului eveniment a fost domnul Gheorghe Olteanu, consilier al
ministrului Economiei.

Sesiunea de Deschidere a prilejuit intervenții și alocuțiuni emoționante din partea
domnilor Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei, Iulian Iancu, președintele CNR- CME
și președintele Comisiei de Industrie și Servicii a Camerei Deputaților, Mihnea
Costoiu, rectorul Universității Politehnica București, a doamnei Ecaterina
Andronescu, președintele Senatului Universității Politehnica București și a domnului
academician Viorel Bădescu, membru titular al Secției de Științe Tehnice a Academiei
Române. Moderatorul Sesiunii de Deschidere a fost dl Alexandru Cumpănașu,
președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României.
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Principalele subiecte prezentate pe parcurul celor trei sesiuni ale Simpozionului au
abordat o serie de aspecte interesante și inedite ale trecutului industriei românești,
precum și probleme ale prezentului și, nu de puține ori, emoția a pus stăpânire pe
întregul auditoriu al evenimentului.
→ Procesul de industrializare în teritoriile care aveau să formeze, în 1918,
România Mare a început încă din perioada anterioară, cu accent pe resursele
naturale existente la vremea aceea, dintre care vedeta incontestabilă a fost industria
petrolului. Anul 1857 este considerat data oficială de naștere a industriei românești
de petrol, deoarece în România (Principatele Unite) s-au înregistrat trei evenimente
de excepție, în premieră mondială, și anume: prima țară din lume înregistrată oficial
în statisticile mondiale (The Science of Petroleum) cu o producție de 275 tone țiței,
prima rafinărie din lume construită de frații Mehedințeanu la Rafov - lângă Ploiești și
primul oraș din lume (București) iluminat public cu lămpi cu petrol lampant.
→ Dezvoltarea industriei naționale este legată de contribuția creatoare a unor
personalități marcante din viața științifică și tehnică: dr. ing. Lazăr Edeleanu, care în
anul 1906 a elaborat „Procedeul de rafinare a țițeiului cu bioxid de sulf lichid”,
brevetat în România, SUA și Austro-Ungaria; ing. Virgiliu Tacit, care brevetează în
1906 „Prevenitorul de erupție”, invenție folosită ulterior în multe țări producătoare
de țiței; dr. ing. I. Basgan care a inventat ”Metoda tubării sondelor prin coloană
unică” și, în 1934, „Forajul cu prăjini grele proporționale și forajul sonic” ; Traian
Vuia, Aurel Vlaicu, Henri Coandă, Gogu Constantinescu etc, personalități de renume
din cadrul industriei aeronautiece; Dimitrie Leonida inventatorul “Metropolitanului
din București”, inițiatorul “Complexului hidrotehnic și hidroenergetic al Bistriței, din
regiunea Bicaz” și fondatorul primului Muzeu Tehnic din România (1909), actualul
Muzeu Tehnic “Prof. ing. Dimitrie Leonida” ; Dorin Pavel, “părintele hidroenergeticii
românești”, cel care, în 1933 a publicat monumentala monografie ”Plan general de
amenajare a resurselor hidroenergetice ale României”; Academicianul Marius
Peculea, care, prin descoperirea mondială a instalației de producere a apei grele
este considerat părintele apei grele din România.
→ Rolul covârșitor important al școlii românești de specialitate- școli de meserii și
institute de învățământ superior- care au contribuit la formarea și educarea unor
profesioniști de cel mai înalt nivel în industria românească
→ Rolul esențial în dezvoltarea industriei românești al institutelor de studii,
cercetare și proiectare înființate în diferite ramuri: Institutul Geologic al României,
înființat în 1906; Institutul de Proiectări și Cercetări pentru Utilaj Petrolier – IPCUP
Ploiești (înființat la București, în anul 1954) pentru utilajul de schelă, respectiv
Institutul de Proiectări Instalații Petroliere – IPIP Ploiești (înființat în anii 1949–1950)
pentru utilaj de rafinărie și petrochimic, precum și altele cu specific similar sau
complementar; Institutul de Studii și Proiectări Energetice - ISPE, Institutul de Studii
și Proiectări Hidroenergetice - ISPH și Institutul de Cercetări și Modernizări
Energetice - ICEMENERG; Institutul de Cercetare-Proiectare Aerospațială,
transformat ulterior în Institutul de Mecanica Fluidelor și Cercetări Aerospațiale, mai
târziu INCREST (cu Henri Coandă director) și în prezent Institutul Național de
Cercetări Aerospațiale INCAS.
→ Industrializarea țării a reprezentat principala componentă a politicii economice
din perioada socialismului/perioada economiei centralizate și, cu eforturi uriașe , a
fost construită o industrie performantă în multe domenii: Primul Plan de electrificare
a țării (1950), la realizarea căruia au contribuit personalități marcante precum
Gheorghe Gaston Marin, Dimitrie Leonida, Dorin Pavel, Martin Bercovici; Prima
realizat conexiunea între sistemele energetice ale Munteniei și Moldovei, finalizânduse constituirea Sistemului Energetic Național (24 ianuarie 1959); Punerea în
funcțiune a 49 de centrale hidroelectrice cu o putere instalată totală de peste
3000MW (printre care CHE Porțile de Fier I și II, Ciunget - amenajarea Lotru, Vidraru,
Mărișelu etc ( 1961-1980 au fost puse în funcțiune 49); Dezvoltarea construcției de
centrale termoelectrice în cogenerare (centrale de termoficare, în limbajul epocii);
Începerea lucrărilor la CNE Cernavodă; Dezvoltarea tuturor ramurilor industriei.
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→ Respectarea și cunoașterea muncii poporului român din perioada dictaturii
comuniste (și a rezultatelor acesteia) nu înseamnă “nostalgie”. În acest sens un
colectiv din cadrul Academiei Oamenilor de Stiință din România, coordonat de Valeriu
Jinescu, Ioan Avram și Stelian Necula, au realizat, cu suportul tehnic al Editurii AGIR,
seria de volume „Pagini din istoria dezvoltării industriei României”.
→ S-a discutat mult despre necesitatea “reindustrializării” României și au fost
prezentate exemple de succes ale unor mari firme (ALRO Slatina) sau ramuri
industriale (industria mobilei, industria aerospațială) care au reușit să depășească
dificultățile din prima perioadă a tranziției și să evolueze cu o derivată pozitivă.
Concluzia finală a Simpozionului Aniversar dedicat Centenarului României aparține
celui care timp de 22 de ani a fost ministru al Industriei Constructoare de Mașini și
al Energiei, domnul Ioan Avram și care a afirmat că „Nu se poate concepe o țară
dezvoltată economic fără o industrie dezvoltată. Industria dă forță și prestigiu pe
plan internațional și creează pe plan intern condiții pentru dezvoltarea celorlalte
ramuri economice. Trebuie să se rețină că industria nu are culoare politică, nu e nici
de dreapta, nici de stânga, ci reprezintă un bun național .”

● 27 noiembrie, 2018 : Adunarea Generală Extraordinară a membrilor
Asociației CNR-CME
Adunarea Generală Extraordinară a CNR-CME a fost organizată în scopul actualizării
Statulului Asociației CNR-CME, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și pentru
îmbunătățirea procesului decizional și de organizare a CNR-CME.
Responsabilul organizării evenimentului a fost prof.dr.ing. Ștefan Gheorghe, director
general executiv al CNR-CME.
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Evenimente organizate de membrii colectivi ai Asociației, la care
CNR-CME a fost coorganizator/partener
● 22 februarie 2018: Thermal Energy Forum
Organizat de The Diplomant Bucharest Events, în parteneriat cu ARPEE (Asociația
Română
pentru
Promovarea
Eficienței
Energetice, cu sprijinul
Ernst&Young
(EY),
Bepco,
Energy-Serv,
ANRE, COGEN Romania,
ESCOROM Romania și
CNR-CME, Forumul a fost
moderat de dl Valeriu
Binig, partener EY și a
avut drept slogan „Nevoia
de căldură a României”.
Unul dintre obiectivele Uniunii Europene este reducerea emisiilor de CO2 cu cel puțin
40% până în 2030 prin îndeplinirea a trei vectori : Punerea pe primul loc a eficienței
energetice; obținerea poziției de lider mondial în domeniul surselor regenerabile de
energie; asigurarea unui preţ echitabil utilizatorilor. Potrivit Comisiei, în viitor,
utilizatorii din UE vor beneficia de o mai bună alegere a ofertei, accesul la
instrumente fiabile de comparare a prețurilor la energie și posibilitatea de a-și
produce și de a-și comercializa propria energie electrică.
Dezbaterile din cadrul Forumului au analizat oportunitatea elaborării unei strategii
naționale de furnizare a căldurii ori a unor concepte energetice locale, sub rezerva
unui consens politic local și cu sprijinul guvernului central. S-au prezentat o serie de
opinii privind susținerea unei politici naționale, care au constituit mai degrabă un set
de linii directoare care să poată constitui o bază de plecare a unei eventuale strategii
naționale în acest sens. Consiliile locale au luat măsuri concrete, iar furnizorii de
utilități sunt concentrați și concurează pentru a servi utilizatorului rezidențial de
energie electrică. „În acest context, nu s-a văzut prea multă diversificare și
agresivitate comercială față de cei care furnizează căldură. Înțelegem că aceasta
este o situație financiară dificilă și o situație juridică nefavorabilă, dar este foarte
probabil ca, pe măsură ce vom începe să vedem semnele de stabilizare, ar trebui să
vedem și o orientare din partea companiilor care furnizează serviciul centralizat de
furnizare a căldurii pentru prestarea de noi servicii. Dacă operatorul care furnizează
căldură tradițională nu reacționează, cota lor de piață ar putea în cele din urmă să
cadă irevocabil ”, a spus printre altele, moderatorul Forumului, dl. Valeriu Binig
„În prezent, din cele trei subsectoare ale industriei românești (energie electrică, gaze
naturale, energie termică), cel din urmă este de departe sectorul care se confruntă
cu cele mai grele condiții. Problema energiei termice este un capitol important în
strategia energetică actuală de până în 2030, care până acum nu este completă.
Elementele de dezvoltare ale strategiei energiei termice distribuite în sistemul
centralizat trebuie să se bazeze pe cererea de energie termică, în funcție de resursele
disponibile la nivel local. Aici este necesară contribuția esențială a comunităților
locale la definirea atât a potențialului, cât și a cererii de căldură, pe baza gradului de
dispersare și sustenabilitate a consumatorilor locali și a utilizării eficiente a resurselor
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disponibile”, a subliniat la rândul său dl Doru Vișan, secretar de stat la Ministerul
Energiei Electrice.

● 24 aprilie, 2018: Conferința anuală UPSTREAM 2018/SEE Upstream 2018
Conference and Exhibition
Conferința a fost organizată de către Industry Media Vector- Petroleum Club of
Romania, în colaborare cu CNR-CME și în parteneriat cu Asociaţia societăţilor pentru
explorarea şi producţia petrolului din România (ROPECA), Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieşti (UPG), Asociaţia generală a inginerilor din România (AGIR), Asociaţia
contractorilor de foraj din România (ACFR) şi Camera de Comerţ şi Industrie din
Bucureşti (CCIB).
Moderatorul sesiunii a doua și a patra a Conferinței și Consilierul responsabil de
eveniment din partea CNR-CME a fost prof. dr. ing. Niculae Napoleon Antonescu,
Rector onorific al UPG
Ploiesti.
Desfășurată
sub
patronajul
Agenţiei
Naţionale de Resurse
Minerale
(ANRM)
şi
Agenţiei Naţionale de
Reglementare în Energie
(AMRE) și cu sprijinul
Ministerului Energiei, cea
de a zecea ediţie a
conferinţei
anuale
dedicată activităţilor din
sectorul de upstream al industriei de petrol şi gaze a beneficiat de participarea unui
mare număr de manageri de top din România şi alte ţări europene,experţi
internaţionali, oficiali din organismele de reglementare, consultanţi şi specialişti din
domeniu, cercetători, proiectanţi, cadre didactice universitare ş.a. care au prezentat
şi/ori au discutat probleme de mare actualitate din sectorul de explorarea şi
producerea petrolului şi gazelor naturale. Au fost abordate probleme extrem de
importante privind diversele activităţi din sectorul de upstream cum sunt: soluţii
tehnologice noi/moderne, activtăţile de recuperare a hidrocarburilor (EOR) onshore
şi offshore, managementul riscului în lucrările din industria de petrol şi gaze, utilaje
noi/moderne pentru diverse lucrări specifice, schimbările la zi în cadrul legislativ şi
de reglementare în domeniu, soluţii constructive şi materiale noi pentru diverse
operaţii ş.a.
Conferinţa a fost structurată în patru sesiuni şi un keynote speech.
Principalele aspecte reținute au fost următoarele:
→ „România a decis să implementeze proiecte strategice care să mărească siguranţa
producerii şi livrărilor la nivel naţional şi regional, cum sunt proiectul BRUA,
proiectele de explorare şi exploatare a gazelor din Marea Neagră, reconfigurarea
strategiei privind securitatea energetică a României şi a regiunii S-E Europene ş.a”.
(Iulian-Robert Tudorache - secretar de stat - Ministerul Energiei )
→
„Aspectele economice şi comerciale ale investiţiilor din Marea Neagră,
descoperirea în zona localităţii Caragele a celui mai mare zăcământ de gaze naturale
din ţară, noua lege privind redevenţa şi o nouă lege a petrolului vor
impulsiona/revigora industriile de petrol şi gaze respectiv minieră, vor clarifica
problemele privind preţul de referinţă al gazelor naturale produse în România și vor
revalorifica unele sonde închise ca și situaţia terenurilor pe care au loc operaţiuni
petroliere” (dl Sorin Gal, director general al ANRM)
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→ „Problemele curente ale cadrului legislativ şi de reglementare pentru societăţile
care operează în upstream au
condus la dezbateri în general
contradictorii,
deoarece
legislaţia românească nu oferă
un cadru stabil pentru o
dezvoltare
optimă
şi
competitivă, trebuie să se
lucreze în cooperare cu ANRM
respectiv ministerele de resort
şi
Parlamentul
României
pentru îmbunătăţirea întregii
legislaţii din domeniu în
vederea reducerii birocraţiei şi creării unui mediu prietenos şi stabil pentru operatori,
cu evidente avantaje şi pentru statul român” (Harold Kraft – Preşedinte ROPECA)
Conferința a găzduit și o expoziție de echipamente și produse, în cadrul căreia au
avut standuri de prezentare Societăţile INCDT COMOTI, JEREH GROUP, MODULAR
PLUS, ROXTEC, LUBBERS, CONPET, KLINGSPOR, STEADER GROUP, ENERGIA,
ALGECO şi DOSCO PETROSERVICES.

● 15 mai, 2018: Expo-conferinta „Ziua comunicațiilor 2018 – România, o
națiune conectată. Comunicațiile și transformarea digitală”
Conferința a fost organizată de ITS Events Management, în parteneriat cu CNRCME, iar Consilier responsabil de eveniment din partea CNR-CME a fost dl Călin Vilt.
Eveniment de tradiție organizat de ITS Events Management, sub patronajul
Ministerului pentru Societatea Informațională, cu sprijinul ANCOM și ITU, conferința
a reunit reprezentanți de vârf ai instituțiilor publice din sectorul de telecomunicații,
operatori telecom și furnizori de soluții de comunicații, precum și companii de top
din IT&C și a reprezentat cadrul în care decidenții au analizat aspecte de ultimă oră
referitoare la piață, tendințe și probleme, căutând soluții pentru accelerarea
dezvoltării.
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● 30 octombrie, 2018: Expo-conferinţa naționala „Smart Cities of
Romania” (SCoR Bucuresti 2018) cu tema: „Smart Governance for Smart
Cities”
Evenimentul a fost organizat de ITS Events Management, ARTS, ITS Romania, în
colaborare cu CNR-CME. Consilier responsabil de eveniment din partea CNR-CME a
fost dl Călin Vilt.

Cea de a patra ediție a expoconferinței
naționale
SMART
CITIES OF ROMANIA a reunit
peste 300 de specialiști în
domeniul orașelor inteligente și
s-a axat pe analiza rezultatelor
obținute
deja
de
către
administrațiile publice locale și a
inițiativelor lansate la nivel central în acest domeniu.
Câteva dintre mesajele transmise de vorbitori în cadrul evenimentului:
→ „Strategia Smart City are foarte multe componente și nu ne dorim ca, grăbindune cu finalizarea, să facem din ea o «grea moștenire». Vrem ca rezultatul final,
aprobat de către Guvern, să ofere un cadru larg care să asigure fiecărei municipalități
libertatea de a construi și furniza servicii utile cetățenilor ei, dar să includă și
elemente de finanțare, de interoperabilitate, securitate, reziliență etc.“ (MariaManuela Catrina, secretar de stat din cadrul MCSI și coordonator al grupului de lucru
pentru Strategie Națională Smart City)
→ „În domeniul administrației publice, în ultimii 30 de ani nu au existat nici
proceduri și nici standarde clare. Iar acum ne aflăm în situația în care foarte multe
autorități locale au făcut investiții mari în infrastructura IT, au implementat proiecte,
dar acestea nu sunt interoperabile. De aceea, susțin cu tărie că avem nevoie de o
strategie națională în domeniul «Smart City».(“Constantin Mitache, director general
al Asociației Municipiilor din România)
→ „Ministerului Transporturilor a avizat deja Strategia pentru dezvoltarea sistemelor
de transport inteligent și cadrul național de acțiune ITC pentru rețeaua națională de
drumuri din România. Totodată, Compania națională de administrare a infrastructurii
rutiere a întreprins demersurile necesare realizării portalului web „Punct Național de
Acces pentru furnizarea serviciilor de informații din rețeaua rutieră transeuropeană“.( Paul Tache, director Direcția transporturi rutiere din cadrul Ministerului
Transporturilor)

● 7-8 noiembrie, 2018: PETEC 2018 Power & Energy Tech Exhibition and
Conference Vision 2030 - State-of-the-art technologies transforming the
energy life-cycle
Evenimentul, cu participare internațională, a fost organizat de Industry Media
Vector, editorul publicației Energy Industry Review, în colaborare cu CNR-CME.
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Rolul gazelor naturale și al surselor regenerabile de energe pe o piață a energiei cu
o evoluție rapidă în vederea
realizării Agendei pentru 2030 și
a Obiectivelor de Dezvoltare
Sustenabilă a reprezentat tema
principală
a PETEC
2018.
Pachetul Uniunii Europene (UE)
privind energia curată, conceput
pentru a susține punerea în
aplicare a Uniunii Energiei și a
cadrului privind clima și energia
pentru 2030, stabilește obiective ambițioase privind eficiența energetică și energia
din surse regenerabile. De asemenea, Comisia Europeană și-a prezentat recent
propunerea pentru viitorul program - Horizon Europe. Pentru următorul program de
cercetare și inovare al UE au fost alocate 97,9 miliarde de euro, creând astfel cel mai
mare program de finanțare pentru cercetare și inovare. În cadrul temei principale a
conferinței, rolul României pe piața europeană a energiei a ocupat un loc central. De
asemenea, o atenție deosebită a fost acordată următoarelor subiecte: asigurarea
aprovizionării cu energie a Europei - conectarea producției la piețe; interconectările
de energie electrică și gaze naturale în regiunea Mării Negre; servicii digitale pentru
accelerarea tranziției spre o energie curată.
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Programul Viitorii Lideri Energeticieni din Români – Future Energy
Leaders of Romania FEL Romania

Scurtă prezentare
Programul Asociației CNR-CME, Future Energy Leaders Romania (FEL Romania), este
inițiat si coordonat de către Comitetul National Român al Consiliului Mondial al
Energiei pentru tinerii profesioniști din domeniul energiei și face parte din rețeaua
globală a Future Energy Leaders, dezvoltată de Consiliul Mondial al Energiei.
FEL România reprezintă o comunitate de tineri profesioniști ce dezbat idei și dezvoltă
proiecte. Obiectivele programului cuprind profesionalizarea tinerilor din energie și
dezvoltarea competențelor necesare celei de-a 4-a revoluții industriale, creșterea
gradului de angajabilitate și prezența mai mare a tinerilor în poziții de decizie.
FEL Romania își propune de asemenea să fie o platformă de comunicare și de
cooperare între noua generație și actuala elită din domeniul energiei pentru o bună
dezvoltare a sectorului energetic și a consolidării modului în care acesta
interacționează cu alte domenii, să motiveze tinerii energeticieni, dezvoltarea
modului de gândire inovativ, promovarea realizărilor și proiectelor, implicarea
acestora în luarea celor mai importante decizii la nivelul CNR-CME, oferindu-le
recomandări și orientări privind cariera profesională. Programul vine în întâmpinarea
formării viitorilor specialiști și potențiali lideri energeticieni, oferind tinerilor
oportunități mari de afirmare în țară și în străinătate, prin identificarea și încurajarea
dezvoltării unei rețele naționale de specialiști energeticieni care să reprezinte viitorul
real al unui leadership energetic. Printr-un proces riguros de recrutare și printr-o
implicare activă în activitățile Programului, membrii FEL România pot aduce valoare
adaugată obiectivelor acestuia, astfel încât, împreună, să poată efectiv construi o
rețea solidă de tineri profesioniști capabili să rezolve provocările viitorului privind
energia și sustenabilitatea. De asemenea, membrii Programului VLER/FEL Romania
au oportunitatea să-şi creeze propriile structuri de organizare, să atragă, să
instruiască şi să formeze noi specialiști şi potenţiali viitori lidferi energeticien.
Misiune
→ Integrarea de tineri profesioniști în cadrul activităților FEL Romania.
→ Crearea de oportunități și de promovare a membrilor la nivel național și
internațional.
→ Accelerarea tranziției către o economie bazată pe energie curată și reducerea
impactul negativ pe care energia îl are asupra mediului
Viziune
→ Conturarea, împreună cu noua generație de lideri, a unei viziuni unice în energie
la nivel global.
Obiective
→ Oferirea unei platforme de comunicare și colaborare între noua generație de
energeticieni și elita consacrată din sectorul energie-mediu.
→ Dezvoltarea, în cadrul Programului, de entități capabile să reprezinte o voce
puternică în domeniul energetic, economic, politic, social și de mediu.
→ Realizarea de parteneriate de succes cu organizații din industria energetică.
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Conducerea programului FEL Romania
În anul 2018, Comitetul de Conducere al Programul FEL Romania a fost compus din
(în ordine alfabetica): Claudiu Butacu, Andrei Covatariu, Adelina Dabu, Alina Pordea,
Mihai Toader-Pasti, iar președintele acestuia este Mihai Toader-Pasti
Strategia FEL Romania în 2018
Activitățile desfășurate de membrii Programului FEL Romania în anul 2018 s-au
încadrat în patru direcții de dezvoltare :
Educație
Crearea
unor
programe
educaționale
cu
valoarea
adăugată pentru membrii FEL
România și publicul larg.
→ Energy 101 și importanta
energiei (necesitate, impact,
oportunități
etc.)
pentru
specialiștii
energeticieni
și
pentru publicul larg.
→
Ghidul
utilizatorului
responsabil de energie
→ Ghid de producție energie
verde
pentru
prosumatori
(„Energia TA”)
→ Program de training pentru
membrii FEL România.
Analiza și recomandări de
politici
→ Analiză de politici în domeniul energiei și în domeniile conexe la nivel național,
european și mondial.
→ Luări de poziții publice, cu recomandări.
Cooperare internațională
→ Dezvoltarea și consolidarea colaborării cu organizații FEL similare din cadrul
Consiliului Mondial al Energiei și cu comunitatea FEL 100.
 Workshopuri internaționale.
 Participarea la evenimentele orgaizate în cadrul FEL 100.
 Suport pentru dezvoltarea de organizații FEL în alte țări.
Consolidarea organizației FEL România
→Întalniri ale tinerilor VLER cu conducerea CNR – CME, cu secretariatul executiv
CNR– CME.
→Crearea unui nucleu de membri activi.
→Parteneriate cu companii, ONG-uri, media și instituţiile academice.
→Comunicare pentru membri și publicul larg: social media, newsletter, website,
participare la evenimente, consultări publice, articole etc.

50

Raport Anual CNR-CME 2018

Activități FEL România în 2018
● 13-14 aprilie, 2018: Workshop „Energy Transition- Roles and Values”
Workshopul, organizat la Universitatea Tehnică de la Budapesta-Ungaria de către
FEL Romania și FEL Ungaria, s-a bucurat și de participarea dlui Einari Kisel,
coordonatorul regional pentu Europa din cadrul Consiliului Mondial al Energiei.
Coordonatorul evenimentului a fost Andrei Covatariu, vicepreședinte FEL România.
Din partea FEL România au participat:
Andrei Covatariu, Mihai Toader Pasti,
Claudiu Butacu, iar din partea FEL 100 a
participat Nuno Silva, Chairman of FEL 100
Aspectele importante analizate în cadrul
workshopului s-au axat pe: evoluția globală
a energiei- politici energetice; producerea
energiei de azi și de mâine; viitorul
producerii
și
utilizării
energiei.
Reprezentanții FEL România au prezentat
rapoartele „Sărăcia energetică și tranziția
energetica” (Andrei Covatariu) și „Surse
regenerabile de energie si eficienta
energetica” (Mihai Toader-Pasti).
În intervenția sa, dl Einari Kisel a spus: „I
am excited by the recent appointment of
new members to our Future Energy Leaders’ Board. I am keen that the FEL Board’s
priorities remain focused on pursuing the FEL-100 mission and executing its core
strategies of fostering a valued community of exceptional young energy professionals
from around the world. I look forward to working with Nuno Silva, Chair and the rest
of the FEL Board.

● 14 iunie 2019: Workshop FEL România: „Rolul tinerilor în industria
energetică din România”
Workshopul a fost organizat în cadrul Forumului Regional de Energie pentru Europa
Centrală și de Est -FOREN 2018, sub forma de „Design Thinking”, un nou curent de
gândire în business care aduce organizațiilor o serie din competențele specifice
designerilor: inovația, empatia cu partenerul/ clientul, reformularea problemelor din
perspectiva acestuia, studierea problemelor înainte de a te apuca de rezolvarea
acesteia, munca în echipe multidisciplinare, experimentarea rapidă, continua testare
și adaptarea soluției propuse, adică o revigorare a businessului de astăzi pentru
adăugarea unei valori adăugate celorlalte valori ale sale. Evenimentul a fost
coordonat de Mihai Toader-Pasti, președinte FEL Romania (CNR-CME), cofondator
EFdeN și EnergiaTa și ambasador Global Youth Climate Network-YCN, în colaborare
cu Claudiu Butacu, vicepreședinte FEL Romania și cofondator EfdeN și EnergiaTa.
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Alături de tinerii FEL Romania au fost specialiști eminenți din partea Ministerului
Energiei, a mediul privat, public și
academic. Dintre mesajele mai
importante transmise în
cadrul
workshopului: În contextul în care
România ar trebui să răspundă
provocărilor acestui secol, în care să
reînceapă să inoveze și să se reafirme
la nivel regional și internațional, forța
de muncă devine cea mai mare criză
a țării din punct de vedere calitativ și
cantitativ; pentru a nu ajunge într-un
moment critic, educației trebuie să i
se
acorde
prioritatea
zero;
colaborarea cu mediul privat, cu
mediul academic și cu ONG-urile
reprezintă
una
dintre
soluțiile
dovedite care pot fi aplicate la nivel
național , cu accent pe informații,
competențe, nu pe diplome și
atestate; în procesul educațional trebuie introdusă practica și interdisciplinaritatea
de la vârste cât mai fragede, abordare ce ajută la înțelegerea proceselor, la
îmbunătățirea lucrului în echipă, la sporirea curiozității și creativității - două
componente primordiale ale inovației; este o acută nevoie de predictibilitate pe
termen mediu și lung și de abordare a conținutului învățării prin prisma
interdisciplinarității și transdisciplinarității.

● 26 iulie 2018: Intâlnirea membrilor FEL Romania cu membri ai boardului
FEL 100
Organizată în gradina casei inteligente EFdeN si moderată de Mihai Toader Pasti,
întâlnirea a prilejuit un extraordinar dialog şi un incitant schimb de idei privitor la
viitorul pieței muncii și a leadershipului in sectorul energetic, rețeaua globală FEL
100, strategia și planul de activitate FEL România.
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La evenimentul organizat de FEL Romania au participat 35 de tineri din domeniul
energiei, studenți și profesioniști din mediul academic, privat sau public, care au avut
oportunitatea să se întâlnească cu tineri specialiști de la FEL 100 (Programul celor
mai buni 100 de tineri energeticeini din cadrul Consiliului Mondial al Energiei), cu
membri ai CNR-CME și ai World Energy Council. În cadrul discuţiilor şi-au exprimat
opiniile Nuno Silva - președintele le boardului FEL 100, Andrei Covatariu – membru
în Comitetul de studii FEL 100, Gelem Llubeles- membru Comitetul de nominalizări
FEL 100, Francisco Galtieri- WEC Academy, Cristina Morales – WEC, Emil Macovei FEL 100. Din partea CNR-CME au participat și au avut intervenții prof.dr.ing. Stefan
Gheorghe, director general executiv și prof. Elena Ratcu, consilier. Acest tip de
evenimente internaționale, organizate chiar și la modul informal, sunt extrordinar
de bine venite datorită schimbului deschis de opinii, idei și informații privind
activitățile și modul de lucru practicat de tineri și specialiști din alte țări.
Concluzia întâlnirii a fost aceea că avem o generație de tineri bine pregătiți,
entuziaști, cu idei clare, inspirate și optimiste privind viitorul lor și al activităților pe
care le desfășoară, cu viziune prividn energetica viitorului

● 8-11 octombrie 2018: Săptămâna Mondială a Energiei, Milano-Italia
Săptămâna Mondială a Energiei reprezintă adunarea generală a Consiliului Mondial
al Energiei care reunește liderii energeticii mondiale, în scopul promovării alimentării
sustenabile cu energie și utilizarea sa în beneficiul tuturor.
Ediția din 2018 a Săptămânii
Mondiale a Energiei de la Milano
a
fost
găzduită
de
către
Comitetul Național Italian al
Consiliului Mondial al Energiei .

Programul manifestării a cuprins
o serie de evenimente, prezentări
și sesiuni de networking, adresate comunității globale de energie. Au fost de
asemenea organizate sesiuni la nivel înalt la care au participat miniștri, directori de
companii, lideri energetici și experți recunoscuți în domeniu. Punctul de mare interes
l-a reprezentat Plenara Adunării Executive a Consiliului Mondial al Energie, în cadrul
căreia membrii săi au convenit asupra direcției strategice de dezvoltare în continuare
a organizației.
Activitățile organizate în cadrul Săptămânii Mondiale a Energiei au cuprins patru
mari direcții, printre care și Summit-ul Viitorilor Lideri Energeticieni, care a
reprezentat platforma pusă la dispoziție de către organizatori tinerilor, pentru ca, în
cadrul sesiunilor de lucru și prezentărilor în paneluri cu experții globali, aceștia să
poată interacționa și analiza cele mai importante aspecte privind diversitatea în
sectorul energetic și modul în care se pot aborda noile provocări.
Programul FEL România din cadrul CNR-CME a fost reprezentat la Summitul
Viitorilor Lideri Energeticieni de către Andrei Covatariu-membru al bordului FEL
100 și de Claudiu Butacu-vicepreședintele FEL România. Tinerii români au participat
la sesiunile zilnice destinate dialogului și dezvoltării de strategii comune. La
evenimentul destinat tinerilor au participat înalte oficialități și miniștri ai enrgiei din
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Finlanda, Namibia, precum și membri ai
programului FEL 100. Summitul a fost
deschis de către doamna Maria Fernandez
Suarez, ministrul columbian al energiei.
Secretarul General al CME, dl Cristoph Frei
a adresat câteva cuvinte în sesiunea de
deschidere privind zona de inovație din
sectorul
energetic.
În
încheierea
programului,
reprezentanți
ai
PriceWaterhouse Coopers au realizat un
workshop
despre
blockchain
și
mecanismele pe care se bazează acesta.
În cadrul Summitul destinat tinerilor șiau prezentat proiectele Andrei Covatariu,
Andrea Formosa și Sultan AlShaaibi, după
care a urmat o sesiune de discuții de lucru
proactive, a cărei obiectiv a fost acela de
a gasi cele mai bune modalități pentru
îmbunătățirea tuturor proiectelor din cadrul „Market of Ideas”.

● 2 noiembrie, 2018: Workshopul de pregatire a Congresului FEL care se va
organiza în conjuncție cu Congresul WEC ce va avea loc in 2019 la Abu
Dhabi.
Andrei Covatariu, membru în boardul FEL 100 a participat la acest eveniment pentru
pregătirea Congresului FEL (Future Energy
Leaders) care se va organiza în conjuncție
cu Congresul Consiliului Mondial al Energiei
(9-12 septembrie, 2019, Abu Dhabi). În
cadrul Congresului tinerii energeticieni din
cadrul comunității FEL 100 își vor declara
viziunea privind viitorul energiei la nivel
global, subliniindu-și prioritățile și subiectele
cheie ce se vor analiza în cadrul summitului special dedicat tinerei generații de
energeticieni.
● 14-29 noiembrie , 2018: Competiția Mondiala Solar Decathlon, Dubai,
2018
Mihai Toader Pasti, președintele FEL Romania și Claudiu Butacu, membru FEL 100 in
cadrul Consiliului Mondial al Energiei, au reprezentat România la Competiția Mondiala
Solar Decathlon, Dubai, 2018, în calitate de fondatori și coordonatorii EFdeN. Solar
Decathlon, cea mai importantă competiţie internaţională de case solare, a avut loc
în perioada 14-29 noiembrie 2018, în Dubai. EFdeN, echipa din România, a concurat
alături de alte 14 echipe din 11 ţări, printre care se numără SUA, Australia, Franţa,
Italia, Olanda şi ţări din Asia şi Orientul Mijlociu.
Din cele 21 de case calificate pe baza concursului iniţial de proiecte, numai 18 echipe
au reuşit să finalizeze casele şi să ajungă în Dubai și doar 15 dintre acestea au reuşit
să treacă de inspecţiile preliminare şi să intre efectiv în competiţie. Timp de 15 zile
tinerii români au construit casa EfdeN Signature în mijlocul deșertului, astfel
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concepută încât să se adapteze condițiilor climatice din Dubai. Dorința lor cea mai
mare a fost ca, în anul Centenarului Marii Uniri, ei să poată uni oamenii, iar România
să fie câștigătoare la finala de la Dubai. Echipa tinerilor români s-a clasat pe locul IV
din lume la clasamentul general mondial, aducând ţării noastre cea mai bună
performanţă istorică în acest domenii. De asemenea, sunt campioni mondiali la proba
de Comunicare, unde au obținut locul I și au mai obținut două locuri II ( la proba de
Inginerie şi Construcţie și proba de Condiţii de Confort) și locul III la proba de
Sustenabilitate

● 6 decembrie 2018 : Gala pentru excelență energynomics Awards
A șasea ediție a premiilor pentru excelență în energie a sărbătorit câștigătorii
anului 2018!
La categoria tânărul profesionist în energie, Mihai Toader-Pasti, președintele FEL
România, CNR-CME a fost recompensat pentru activitatea sa în cadrul Programului
FEL România și pentru rolul decisiv jucat în reprezentarea României la cea mai
importantă competiție internațională de case solare Solar Decathlon Middle East
2018 în calitate de co-fondator și manager general al EFdeN. Mihai Toader-Pasti a
primit statueta energynomics Awards din partea dnei Corinei Popescu, director
general Electrica SA.
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Mesajul FEL România pentru Centenarul Marii Uniri
„Rolul Romaniei este acela de a fi în Uniunea Europeană, de a fi alaturi de alte țări
avansate, nu izolată. Tranziția către energia verde este o responsabilitate si da, trebuie să
avem grijă de impactul economic și social!
Legatura dintre generații devine o responsabilitate pe care trebuie să ne-o asumăm fiecare
dintre noi. Implicarea civică este o condiție sine-qua-non dacă dorim să avem o Românie
frumoasă, sănătoasă și credibilă din care să nu mai plece tinerii și în care să își doreasă
să se întoarcă cei care au plecat.
Este timpul să lasam deoparte orgoliile individuale ca să ne fie mai bine la nivel de grup,
oraș și țară - pentru că numai astfel ne va fi mai bine fiecaruia dintre noi”
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Participarea membrilor CNR-CME la evenimente organizate de Consiliul Mondial
al Energiei și de alte organisme internaționale în anul 2018

► 15-16 mai 2018 (Londra): Participarea la Reuniunea membrilor Comitetului de
Programe și ai Grupurilor de Lucru ale Comitetului de Studii CME;
► 6-7 septembrie (Paris): Participarea la lucrarile Grupurilor de Lucru (sesiunea 1)
pentru elaborarea de Scenarii pana in 2040;
► 8-11 octombrie 2018 (Milano): Participarea la Adunarea Executiva a CME și la
Săptămâna Mondiala a Energiei;
► 6 decembrie (Berlin): Participarea la lucrarile Grupurilor de Lucru (sesiunea 2) pentru
elaborarea de Scenarii pana in 2040.

Foto: Energy Transition Summit, Milano, octombrie 2018
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SINTEZA OBIECTIVELOR ÎNDEPLINITE DE CNR-CME ÎN 2018

Asociaţia CNR-CME a reuşit ca, prin eforturile depuse în anul 2018 de întreaga echipă a
Secretariatului Executiv, cu suportul corpului său de consilieri, al membrilor colectivi,
individuali, al partenerilor şi al colaboratorilor săi, să finalizeze cu succes toate obiectivele
strategice propuse la începutul anului şi să facă faţă tuturor provocărilor care au apărut
pe parcurs.
Pe baza definirii noilor domenii de activitate, CNR-CME a elaborat un plan de măsuri şi de
acţiuni care a condus la eficientizarea şi la valorificarea performanţei activităţii sale, la
dezvoltarea de activităţi conexe şi la consolidarea potenţialului său profesional şi uman.
Astfel, s-a îmbunătăţit modul de colaborare şi de comunicare cu membrii Asociaţiei, au
fost îndeplinite toate programele asumate la începutul anului 2018, au fost iniţiate şi
dezvoltate programe noi, a crescut numărul de produse şi de servicii oferite membrilor,
colaboratorilor şi partenerilor CNR-CME şi a crescut în mod vizibil reprezentativitatea
organizaţiei prin îmbunătăţirea imaginii şi a poziţiei CNR-CME în comunitatea energetică
din România şi la nivelul regiunii Europei Centrale şi de Est.
Cele 10 evenimente tehnico-ştiinţifice şi expoziţionale organizate în 2018, cele patru
domenii de activitate şi cele şapte programe derulate de către CNR-CME în 2018 la înalte
standarde de calitate şi eficienţă au încercat să analizeze problemele de mare actualitate
din energetica românească şi globală, să le aducă la cunoştinţa factorilor responsabili şi să
se armonizeze cu programul de conferinţe, studii şi programe la nivelul Consiliului Mondial
al Energiei
Întreaga activitate desfăşurată şi-a atins scopurile asumate şi declarate la începutul anului
2018:
→ Creşterea calităţii evenimentelor organizate, a materialelor şi a documentelor publicate;
→ Completarea surselor de venit prin participarea CNR-CME la proiecte cu finanţare
externă;
→ Actualizarea statutului asociaţiei in conformitate cu prevederile legale în vigoare şi
pentru îmbunătăţirea procesului decizional si de organizare al CNR-CME;
→ Îmbunătăţirea colaborării cu asociaţiile profesionale de profil din România şi cu
Secretariatul Executiv al Consilului Mondial al Energiei de la Londra.

Toate acestea îndreptăţesc Asociaţia CNR-CME să privească cu încredere spre anul 2019.
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PRIVIRE SPRE 2019
Programele de activități ale CNR-CME, propuse pentru 2019
1. Programul Anual de Evenimente CNR-CME
→ Responsabil: Prof. dr. ing. Ştefan Gheorghe
2. Programul de evenimente propus de membrii colectivi ai asociatiei pe anul 2019,
la care CNR-CME este solicitat în calitatea de coorganizator/ partener
→ Responsabil: Prof. dr. ing. Ştefan Gheorghe
3. Programul: Forumul Regional al Energiei – FOREN 2020
→ Responsabili: Prof. dr. ing. Ștefan Gheorghe și prof.dr.ing. Virgil Muşatescu
4. Programul: Platforma Comună de Colaborare a Asociațiilor Profesionale din
Domeniile energie – mediu, membre CNR-CME
→ Responsabil: Prof. Elena Ratcu
5. Programul: Colaborarea cu Instituţiile de Învăţământ Superior şi Academii,
membre CNR-CME
→ Responsabil: Prof. dr .ing. Stefan Gheorghe
6. Programul: Partenerii Media CNR-CME
→ Responsabil: Ing. Silvia Prundianu
7. Programul: publicațiile CNR-CME
→ Responsabil: Ing. Victor Vernescu
8. Programul: Viitorii Lideri Energeticieni din România/ FEL Romania
→ Responsabil de Program: Comitetul de Conducere FEL Romania
9. Programul: Grupele de Studii CME și Evenimentele Consiliului Mondial al
Energiei
→Responsabil: Prof. dr. ing. Ştefan Gheorghe
10. Programul: Colaborarea cu Unitățile de Profil din Republica Moldova
→ Responsabil: Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov
11. Programul: Strategia Energetica a României
→ Responsabil de Program: Dr ing. Alexandru Pătruți
12. Programul: implementare în CNR-CME a Conceptelor WEC: Valorile,
Convingerile și Aspirațiile CME (The Value Proposition, the Beliefs and
Ambitions)
→ Responsabili: Prof. Dr. Ing. Ștefan Gheorghe si prof. dr. ing. Virgil Musatescu
13. Programul: World Energy Academy
→ Responsabil: Prof. dr. ing. Ștefan Gheorghe
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Evenimentele CNR-CME propuse pentru 2019

→ 30 ianuarie, 2019

Seminar Româno-Japonez „Clean Coal
Technologies"
Organizatori: CNR-CME, NEDO&JCOAL

→

21 februarie 2019

Adunarea Generală a membrilor CNR-CME
Organizator: CNR-CME

→

28 februarie, 2019

Conferinţa „Industria energetică
românească- Trecut, prezent și viitor”
Organizator: CNR-CME

→

15 martie, 2019

Simpozionul „Tehnologii pentru
dezvoltarea rețelelor electrice”
Organizatori: CNR-CME, Siemens

→

11 aprilie, 2019

Conferința „Reţele electrice şi contorizări
inteligente”
Organizatori: CNR-CME, Electrica

→ 9 mai, 2019

Conferința „Impactul modificarilor legislației
naționale asupra sectorului energetic”
Organizatori: CNR-CME, UPB, Transelectrica

→ 15-16 mai , 2019

WEC Standing Commmittee Meeting &
Workhops
Organizator: Consiliul Mondial al Energiei

→ 23 mai, 2019

Conferința „Gazele naturale-resursă vitală de
energie pentru România”
Organizatori: CNR-CME, OMV-PETROM, UPG
Ploiești, Romgaz

→ 20 iunie, 2019

Conferința „Digitalizare în utilități: Blockchain
și alte tehnologii”,
Organizatori : CNR-CME, PwC, cu sprijinul
UPB. Parteneri: Microsoft, SAP

→ 5 septembrie, 2019

Conferinţa „ Sisteme de energie şi impactul
economic al penetrării noilor tehnologii"
Organizatori: CNR-CME, CCIB, IAEE

→ 6 septembrie, 2019

Conferința „Situația la zi a domeniului
nuclear”
Organizatori: CNR-CME, CNCAN,
Nuclearelectrica
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→ 7-12 septembrie 2019

Adunarea Executivă CME și Congresul
Mondial al Energiei
Organizator: CME

→ 19 septembrie, 2019

Simpozion „Soluții de digitalizare și robotizare
în sectorul energie și industrie”
Organizatori: CNR-CME, ABB

→ 10 octombrie, 2019

Conferința „Energii din surse regenerabile,
generare dispersată, prosumatori”
Organizatori CNR-CME, Electrica,
Hidroelectrica, ANRE

→ 17 octombrie, 2019

Conferința „Eficiența energetică în România,
stadiu și perspective”
Organizatori: CNR-CME, ANRE, Electrica

→ 13 noiembrie, 2019

Conferința „Energetica rurală modernă –
soluție pentru limitarea poluării mediului
ambiant”
Organizatori: CNR-CME, Asociația Auditorilor
Energetici pentru Clădiri, Romgaz

→ 3 / 4 decembrie, 2019

Conferința „Instrumente CME pentru
evaluarea politicilor energetice – Trilema”
Organizatori: CNR-CME, ANRE, UPB

Evenimente propuse de membrii colectivi CNR-CME în 2019, la care CNRCME este coorganizator/partener

→ 4 iunie, 2019

→ 17-19 octombrie, 2019

Oil & Gas - From Field to Market Conference &
Exhibition
Organizatori: Industry Media Vector; cu sprijinul
CNR-CME
9th International Conference on Energy and
Environment CIEM 2019: Energy For A Green Digital
World,
Organizatori UPB, AOSR, UPT; Coorganizator: CNRCME

→ 23-24 octombrie, 2019

Expo-Conferinţa Naţională „Smart Cities Of Romania”
(Scor Bucureşti 2019,
Organizatori ARTS, CNR-CME, ITS Events
Management, ITS Romania

→ Noiembrie, 2019

Power Energy Tech Conference & Exbition PETEC
2019
Organizator Industry Media Vector; cu sprijinul CNRCME
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Activități la care CNR-CME va colabora în 2019
► Intensificarea activităților de colaborare și relaționare permanentă cu conducerea
Consiliului Mondial al Energiei – secretarul general, coordonatorul regional-, precum şi
cu Comitetele de Programe si de Studii ale Consiliului
►Participarea la evenimentele organizate de Consiliul Mondial al Energiei și de alte
Comitete Membre Naționale ale CME,
► Participarea la elaborarea de Studii realizate de Consiliul Mondial al Energiei (Energy
Scenarios, Energy Trilemma, Issue Monitor)
►Participarea la evenimente organizate de alte entități cu care CNR-CME are
protocoale sau parteneriate de colaborare
►Participarea la Proiecte cu finanțări din surse externe Asociației CNR-CME (PN
Energie, Schimbări climatice etc)
► Consolidarea colaborării cu membrii colectivi ai CNR-CME pentru o mai bună
reprezentare a intereselor acestora în raport cu autoritățile de reglementare în
domeniu, instituțiile statului, societatea civilă și pe plan internațional

► Activităţi preliminare privind organizarea Forumului Regional de Energie pentru
Europa Centrală şi de Est, FOREN 2020
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Mulțumim tuturor membrilor noștri colectivi: companii de stat și private,
agenții guvernamentale, instituții academice, institute de cercetareproiectare, asociații profesionale.
De asemenea, transmitem întreaga noastră gratitudine membrilor
individuali, partenerilor și colaboratorilor noștri, experților de renume din
industria energetică a României pentru contribuția deosebită la
activitățile noastre.

Asociația CNR-CME
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COMITETUL NAȚIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI
B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, cod 020371, București
Telefon: +40372 821 475; +40372 821 476
E-mail: secretariat@cnr-cme.ro; Website: www.cnr-cme.ro
Partener strategic pentru dezvoltarea energetică durabilă a României
şi utilizarea eficientă a resurselor de energie de toate formele

