PARTENERUL STRATEGIC PENTRU DEZVOLTAREA
ENERGETICĂ DURABILĂ A ROMÂNIEI ȘI
UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR
DE ENERGIE DE TOATE FORMELE

RAPORT
ANUAL
2019

COORDONATOR
COPYWRITER ȘI TEHNOREDACTARE
COPERTA ȘI LAYOUT
COLECTIV DE ELABORARE
(în ordine alfabetică)
Prof.dr. ing.
Ing.
Ing.
Prof. dr. ing
Dr. ing.
Dr. ing.
Prof. dr.ing.
Ec.
Ing.
Dr. ing.
Prof.
Prof.dr.ing.
Prof.
Dr.ing.
Ing.
Ing.

Niculae Napoleon Antonescu
Ovidiu Apostol
Oana Constantinescu
Nicolae Golovanov
Gheorghe Indre
Alisa Manoloiu Fleancu
Virgil Mușătescu
Elena Pavel
Mihai Toader Pasti
Alexandru Pătruți
Violeta Pera
Ionuț Purica
Elena Ratcu
Vasile Rugină
Ovidiu Ţuţuianu
Victor Vernescu

Prof. dr. ing. Ștefan Gheorghe
Prof. Elena Ratcu
Ing. Oana Constantinescu

CUPRINS
04
05
06
07
09
12
17
30
31
37
38
39
39
40
41

MESAJUL PREȘEDINTELUI CNR-CME
MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL EXECUTIV AL CNR-CME
SCURTĂ PREZENTARE A CNR-CME
MEMBRII CNR-CME
STRUCTURA DE ORGANIZARE ȘI CONDUCERE A CNR-CME
DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CNR-CME
EVENIMENTE ORGANIZATE DE CNR-CME 2019
EVENIMENTE ORGANIZATE DE MEMBRII COLECTIVI AI CNR-CME
PROGRAMUL FEL ROMANIA
CNR-CME PARTICIPANT LA EVENIMENTE INTERNAȚIONALE
PARTICIPAREA CNR-CME LA PROIECTE FINANȚATE DIN SURSE EXTERNE ASOCIAȚIEI
SINTEZA ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR CNR-CME ÎN 2019
PRIVIRE SPRE ANUL 2020
EVENIMENTE CNR-CME PROPUSE PENTRU 2020
ACTIVITĂŢI LA CARE CNR-CME VA COLABORA IN 2020

MESAJUL
PREȘEDINTELUI
CNR-CME
În anul 2019, România s-a aflat sub semnul a două evenimente majore care
au subliniat încă o dată rolul de actor cheie al sectorului energetic, prin
abordări holistice de neimaginat cu câțiva ani în urmă.
In primele șase luni ale anului, când România a deținut președinția rotativă a
Consiliului Uniunii Europene, unul dintre subiectele principale de pe agenda
sa de lucru a fost ierarhizarea unor priorități pentru Uniunea Europeană.
În cadrul „Săptămânii Parlamentare Europene” desfășurată în februrie 2019
care a curpins și sesiunea „Investiţii prioritare pentru perioada post-2020”,
am subliniat, printre altele, necesitatea şi importanţa realizării investiţiilor în
infrastructură şi în special pentru interconectarea sistemelor de transport
atât pentru energia electrică în zona de Nord-Sud, Est-Vest, dar și pentru
gaze naturale prin utilizarea fondurilor structurale europene şi a rezervei
acestor fonduri, ca fiind cea mai bună soluţie pentru echilibrul macrobugetar,
creşterea investiţiilor, stabilitatea preţurilor, realizarea pieţei unice, creşterea
competitivităţii economice, precum şi accesul consumatorilor europeni la un
preţ unic pe întreg cuprinsul Uniunii Europene.
În septembrie 2019, la Congresul Consiliului Mondial al Energiei de la Abu
Dhabi, cu tema „Noile viziuni ale energiei pentru prosperitate”, unde
România a avut o prezență semnificativă, am fost surprins de complexitatea
solutiilor oferite de domeniul energetic ca șansă în gestionarea provocărilor
în noua eră în care a intrat deja omenirea.
Dacă în 2013, la Congresul Mondial al Energiei de la Daegu, se spunea că
singura soluție pentru Trilema Energiei cu care se confruntă omenirea
(provocările privind securitatea, schimbările climatice și inegalitatea socială)
o reprezenta revoluția tehnologică, respectiv revolutia digitală, iată că astăzi
ne aflăm în miezul unei revoluții tehnologice si digitale care se adresează
tuturor aspectelor vieții.

tehnologiile inteligente, tehnologia „blockchain”, tehnologia pentru
promovarea surselor regenerabile de energie, eficiența energetică și mai ales
tehnologiile pentru stocarea energie, sunt aspecte provocatoare care trebuie
abordate cu cea mai mare seriozitate și responsabilitate.
Activitățile, proiectele și programele derulate în anul 2019 de către Asociația
Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei s-au armonizat
cu programul de conferințe, studii și programe la nivel regional și global
inițiate și realizate de Consiliului Mondial al Energiei și au adus în atentia
specialiștilor subiecte de mare actualitate si interes pentru dezvoltarea
energetică durabilă a țării.
Cele 12 conferințe și simpozioane organizate de CNR-CME în 2019 au
arătat, printre altele, că soluţiile privind reducerea amprentei de carbon,
dezvoltarea surselor regenerabile cu costuri reduse, apariţia utilizatorilor
activi (prosumeri), existenţa sistemelor moderne de IT și echipamentele
pentru digitalizarea proceselor de achiziţie de date, oferă posibilitatea
trecerii reţelelor spre a treia generaţie, cea în care reţeaua este dublată de o
reţea informatică care asigură interconectarea informatică şi tehnică a
tuturor operatorilor din piaţa de energie.
De asemenea, trebuie să se acorde importanță crescândă dezvoltării
programelor Smart Metering si de creștere a eficienței energetice care vor
putea asigura premisele unor măsuri eficiente de reducere a pierderilor în
sistem si a consumului de energie, concomitent cu creşterea calităţii
serviciului de alimentare oferit utilizatorilor.
Tehnologia revoluționară „blockchain” a fost un alt subiect inițiat de
CNR-CME, împreună cu reprezentanții Consiliului Mondial al Energiei și
adus în spatiul dezbaterii publice din România. Este o tehnologie care,
pornind de la o primă aplicație -„Bitcoin“-, a ajuns să fie motorul
transformărilor revoluționare din domeniul energiei. Noua tehnologie
permite descentralizarea, securizarea, scalarea și transparentizarea unor date
și informații într-o rețea de computere sincronizate, la costuri reduse și cu
eliminarea intermediarilor. Câștigul uriaș: încrederea și „transferul puterii”
către consumator, printr-o relație directă producator-consumator.
Blockchain este abia la început, dar sectorul energetic are potențial în
utilizarea sa, chiar înaintea altor industrii. Evident, trebuie ca treptat să se
elaboreze strategii și modele fezabile de implementare si adaptare a cadrului
de reglementare primar și secundar.
Anul 2019 s-a încheiat cu analiza planului extrem de ambițios de lansare a
noului “program de guvernare“ al UE - Green Deal si de identificare a
reperelor strategice și de acțiune în implementarea lui la nivelul României.

In 2019, la Abu-Dhabi am avut ocazia să particip la prezentarea unor
descoperiri ce par de domeniul Science Fiction: începând cu producerea de
energie electrică direct din pelicula fotovoltaică aplicată pe geam, ocolind
complet sistemul de transport al energiei așa cum îl știm, soluții de stocare de
energie în sisteme modulare de dimensiunea unui tablou până la dimensiuni
de mii de Mw pentru sistemele de transport de energie și până la fluidizarea
comunicării online cu ajutorul unor holograme ce fac “vie“ prezența
interlocutorului oriunde pe glob, ce pot traduce instantaneu cu vorbitorul în
32 de limbi programate până în acest moment (printre care și limba română).
`
Ceea ce cred că trebuie reținut pentru România este faptul că, prin mesajul
directorului general IEA, până în 2040, petrolul va continua să aibă o
pondere dominantă de 35% în materia primă folosită de omenire, în timp ce
gazul natural va fi „regele tranziției” la nivel global cu o etapă intermediară
mult mai ambițioasă asumată de UE.

România poate fi marele beneficiar al acestui program, începând de la
potențialul de producție a surselor regenerabile, având ca noutate “offshore
wind” dar și al biomasei, precum și al eficienței energetice în special în clădiri
până la corolarul acestui program, respectiv stocarea de energie cu hidrogen.

Cele două resurse, alături de cea umană, vor rămâne pilonii vitali ai
economiei românești, până la implementarea soluțiilor alternative, în caz
contrar, acestea devenind vulnerabilități majore pentru securitatea țării.

Iulian IANCU

Toate activitățile realizate de CNR-CME în 2019 și-au dovedit încă o dată
excelența la nivel național, regional și global, ceea ce ne conferă convingerea
că Asociația noastră este o reală platformă de integrare a ideilor și opiniilor
membrilor, colaboratorilor și partenerilor săi, pentru asigurarea cu succes a
procesului de tranziție pe care trebuie să îl parcurgă sectorul energiei.
Îmi face plăcere să adresez și pe această cale, cele mai calde mulțumiri
întregii echipe a Secretariatului Executiv al CNR-CME, membrilor noștri
colectivi și individuali, partenerilor și colaboratorilor noștri, pentru suportul
constant oferit.

Președintele CNR-CME

La nivel național, anul 2019 a însemnat pentru România, pragul introducerii
la scară tot mai mare a sistemelor de inteligență artificială și de
interconectare a rețelelor de schimb de date, ceea va avea ca rezultat și
schimbări sociale de anvergură. Digitalizarea în domeniul energiei, rețelele și

4

Raport Anual CNR-CME 2019

MESAJUL
DIRECTORULUI
GENERAL EXECUTIV
CNR-CME
Așa cum este deja cunoscut, Asociaţia noastră, CNR-CME,
este apreciată în sectorul energie din România ca membru
fondator al Consiliului Mondial al Energiei (CME), organizație
internațională cu o vechime de aproape 100 de ani.
CNR-CME este una dintre asociaţiile reprezentative din
sectorul energie din România și a desfăşurat şi în anul 2019 o
serie de activităţi de succes, conform statutului propriu.

> Modernizarea infrastructurii IT (hardware și reproiectarea
website-ului CNR-CME) a continuat și în anul 2019.
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
cu legislatia existentă, cu membrii săi, cu evenimentele
organizate, cu consilierii și secretariatul executiv al asociaţiei.

Anul 2019 a fost anul în care Asociația noastră, CNR-CME,
și-a actualizat și consolidat situația sa juridică, și-a ales
conducerea pentru următorii trei ani și și-a sporit
reprezentativitatea și vizibilitatea. Cel mai important
eveniment al anului a fost Adunarea Generală de dare de
seamă și alegeri a conducerii pentru următorii 3 ani.

> Îmbunătăţirea colaborării şi reprezentării Comitetului
Naţional Român în relaţia cu Consiliul Mondial al Energiei
(CME). CNR-CME a răspuns și în anul 2019 solicitărilor
CME cu informaţii şi puncte de vedere în programele globale
ale CME. Colaborarea s-a materializat și în participarea cu o
delegație importantă (care a inclus și reprezentanți ai
membrilor asociației) la Congresul Mondial al Energiei din
septembrie 2019 de la Abu Dhabi.

Subiecte și teme de actualitate și mare interes pentru sectorul
energiei au fost prezentate și dezbătute în cadrul
evenimentelor tehnice și științifice, în contextul în care
România a deținut în prima parte a anului 2019 Președinția
rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
Asociația noastră a urmărit și în anul 2019 atingerea
obiectivului principal: “dezvoltarea economică sustenabilă şi
utilizarea eficientă a resurselor de energie în toate formele” și
a obiectivelor specifice, care să asigure buna desfășurare a
activităților, după cum urmează
> Creșterea calității evenimentelor organizate și a materialelor
publicate, stimulând dezbaterile între vorbitori și participanți.
Aceasta reprezintă o îmbunătățire a comunicării mesajelor în
evenimentele cu caracter tehnic între experți. În acest mod,
Asociaţia CNR-CME a răspuns mai bine cerinţelor și
aşteptărilor membrilor săi.

Îmi pare bine să constat că, la finalul unui an plin de provocări
şi evenimente frumoase, am reuşit să ne atingem 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.
Le mulţumesc tuturor şi le doresc mult succes în activităţile pe
care le întreprind!
Ștefan GHEORGHE
Director General Executiv al CNR-CME

> Completarea surselor de venit ale asociaţiei cu participarea
la proiecte cu finanţare externă organizaţiei a continuat și în
anul 2019. 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. Ca exemplu relevant putem să
amintim participarea CNR-CME în calitate de
subcontractant la elaborarea Planului Național Integrat
Energie Schimbări Climatice (PNIESC), alături de un
partener de prestigiu în consultanță.
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SCURTĂ PREZENTARE A CNR-CME

Cine este CME?

Cine este CNR-CME?

Consiliul Mondial al Energiei – World Energy
Council este cea mai mare organizație
mondială, cu activitate în domeniul energiei.
Înființată în anul 1924, organizația are în
prezent comitete membre în aproape 100 de
țări ale lumii, unul dintre ele fiind Comitetul
Național Român al CME, CNR-CME.

Comitetul Național Român al Consiliului
Mondial al Energiei, unul dintre membrii
fondatori ai Consiliului Mondial al Energiei, a
avut de-a lungul timpului contribuții
substanțiale în elaborarea politicii energiei
din țara noastră și în promovarea intereselor
românești în străinătate.

De-a lungul timpului, Consiliul Mondial al
Energiei și-a păstrat statutul de organizație
nonguvernamentală și non-profit, ceea ce i-a
confirmat încă o dată obiectivitatea și
realismul cu care a elaborat toate
programele pe care le-a derulat. Toată
această istorie impresionantă reconfirmă
faptul că în cei aproape o sută de ani de
activitate, Consiliul Mondial al Energiei și-a
menținut și a dezvoltat rolul de principală
organizație mondială în domeniul energiei.

Misiunea CNR-CME este dezvoltarea
energetică sustenabilă în România, prin
utilizarea eficientă a resurselor de energie de
toate formele. CNR-CME, care reunește în
prezent un număr de peste 350 de membri
colectivi și individuali, are drept scop
integrarea activă a politicilor energetice din
România în opțiunile și tendințele majore pe
plan mondial.

Ce face CNR-CME?
CNR-CME oferă cele mai noi, variate și utile
informații privitoare la toate formele de
energie, incluzând cărbunele, petrolul, gazele
naturale, energia nucleară, hidro și noile
energii regenerabile. În același timp,
comunică eficient cu membrii săi, oferindu-le
posibilitatea de a fi informați despre politicile
energetice la nivel național și internațional.

CNR-CME reprezintă interesele membrilor
cu ocazia întâlnirilor organizate de Consiliul
Mondial al Energiei (Congresul Mondial al
Energiei, Adunările Executive, forumuri,
seminarii etc) și contribuie la luarea deciziilor
în domeniul energiei la nivel mondial, având
reprezentanți în toate grupele de studii ale
Consiliului Mondial al Energiei.

COMITETUL NAȚIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI

CNR-CME

Partnerul strategic pentru dezvoltarea energetică durabilă a României și utilizarea eficientă
a resurselor de energie de toate formele
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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 înaltă valoare, cu o experiență în sectorul energiei
și/sau în activități conexe energiei de cel puțin 5 ani, implicați activ în realizarea obiectivelor Asociației.
Membri colectivi: companii, societăți comerciale, autorități, instituții de învățământ superior, institute 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 energeticieni din cadrul companiilor de
stat și private și din mediul universitar și de afaceri.
1.

ASOCIAȚII / FUNDAȚII / PATRONATE / MEDIA / MEDIUL DE AFACERI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

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 din România
ALL Media Design
APER
Asociația 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 Româna Energia Nucleară
Asociaţia Societatea Română Geoexchange
ARPEE
Asociatia Română Pentru Promovarea Eficientei Energetice
ASRO
Asociaţia de Standardizare din România
CER
Comitetul Electrotehnic Român
CRE
Centrul Român al Energiei
CNRI
Comitetul Național Român de Iluminat
CNR-CIGRE
Comitetul Național Român CIGRE
Confederația Sindicală Meridian
DK EXPO
Energy Industry Review
ENERO
Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente din România
IRE
Institutul Național Român pentru Studiul Amenajării și Folosirii Surselor de Energie
Petroleum Club of Romania
ROMATOM
Forumul Atomic Român
ROPEPCA
SIEAR
Societatea de Instalații Electrice și Automatizări din România
SIPG
Societatea Inginerilor de Petrol și Gaze
SOCER
Societatea Română pentru Eficiență Energetică
Strata Spa Roma Italia Sucursala Dambovița
Testing Inspection Certification SRL
Uniunea Energeticienilor din Republica Moldova
Vlăsceanu, Ene și Asociații
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2.

AUTORITĂȚI

1.
2.
3.
4.
5.

Agentia Nucleară și pentru Deseuri Radioactive
ANRE
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
ANRM
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
CCIB
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București
CNCAN
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

3.

ACADEMII / CENTRE UNIVERSITARE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Academia Română - Centrul de Economia Industriei și Serviciilor – CEIS
Academia Română - Secția de Științe Tehnice – Comisia de Energetică
Academia Română - Institutul de Prognoză Economică – IPE
Academia Română - Institutul Național De Cercetări Economice – INCE
Academia Română - INCE – Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabile și Eficiență Energetică
Academia de Științe a Republicii Moldova – Institutul de Energetică
Academia de Științe Tehnice din Romania – ASTR
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 Ștefan 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

4.

CERCETARE / PROIECTARE / STUDII

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FORMENERG SA
ICEMENERG SA
ICPE ACTEL SA
INCD Ecoind
INCD Turbomotoare Comoti
INCDIE ICPE-CA
ISPE Proiectare și Consultanță SA
ISPH Project Development S.A
TRACTEBEL Engineering SA

5.

ENERGIE – ECHIPAMENTE ȘI SERVICII

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ALRO SA
ABB SRL
ADREM
AEM SA
ALMIPA PROD SRL
ANSALDO NUCLEARE SPA
ARC Brașov SRL
EMERSON Process Management Romania SRL
EXE GREEN HOLDING
GE POWER INFRASTRUCTURE ROMANIA
HITACHI EUROPE LTD. Reprezentanța
HONEYWELL ROMANIA SRL
ITS Events Management
MET Romania Energy Marketing SRL
RATEN - Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară
ROMELECTRO SA
SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA SRL
SEBA DYNATRONIC GmbH ROMANIA
Raport Anual CNR-CME 2019

19.
20.
21.

SIEMENS SRL
SMART SA
TELETRANS SA

6.
ENERGIE ELECTRICĂ – TRANSPORTATORI, PRODUCĂTORI, DISTRIBUITORI,
OPERATORI COMERCIALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CEZ România
CEO - Complexul Energetic Oltenia
ELECTRICA SA
Electrocentrale Bucuresti SA
Enel România
HIDROELECTRICA SA
NUCLEARELECTRICA SA
OPCOM SA
TRANSELECTRICA SA

7.

PETROL ȘI GAZE – ECHIPAMENTE ȘI SERVICII

1.

GRUP SERVICII PETROLIERE SA

8.

PETROL ȘI GAZE – TRANSPORTATORI, PRODUCĂTORI ȘI DISTRIBUITORI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AMROMCO Energy SRL
CONPET SA
E.ON România SRL
ENGIE România
OMV PETROM SA
ROMGAZ SA
TRANSGAZ SA

STRUCTURA DE ORGANIZARE ȘI DE CONDUCERE A CNR-CME

Adunarea Generală (AG) este organul 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) este 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 2019 -2022
Iulian Iancu
Ioan Dan Gheorghiu
Ştefan Gheorghe
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Președinte CNR-CME – Preşedinte Comisia de Industrii şi
Servicii a Camerei Deputaţilor
Vicepreşedinte/trezorier CNR-CME – Preşedinte Consiliu de
Administraţie ISPE
Director General Executiv CNR-CME
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Membrii Consiliului Director, în ordine alfabetică:
Ovidiu Apostol
Bogdan Badea
Radu Cosmin Bădiță
Corneliu Bodea
Adrian Borotea
Sorin Boza
Cătălin Nițu
Timur Vasile Chiș
Luminiţa Chivu
George Darie
Sorin Dimitriu
Sorin Călin Gal
Cristian Gentea
Florin Gugu
Anca Dragu
Bogdan Iliaș
Victor Ionescu
Emil Macovei
Mihai Mihăiță
Mihail Minescu
Corina Popescu
Ştefan Popescu
Ion Sterian
Gheorghe Ioniță
Mădălin Apostol
Niculae Havrileț
Silvia Vlăsceanu
Adrian Volintiru
Niculae Napoleon Antonescu
Claudiu Butacu

Director ROMELECTRO
Presedinte Directorat HIDROELECTRICA
Secretar General ANRE
CEO ADREM
Director CEZ România SA
Preşedinte Directorat CE Oltenia
Preşedinte Directorat CNTEE TRANSELECTRICA SA
Director General CONPET SA
Director General INCE, Academia Română
Prorector Universitatea Politehnica București
Preşedinte CCIB
Director General ANRM
Director General RATEN
Director ENEL
Director General Adjunct E.ON România
Executive Manager ABB
Director General OPCOM SA
Șef Serviciu Suport Tehnic SN NUCLEARELECTRICA
Preşedinte ASTR; Preşedinte AGIR
Prorector UPG Ploiesti
Director General Societatea Energetică ELECTRICA SA
Director ENGIE
Director General SNTGN TRANSGAZ
Preşedinte CNCAN
Manager OMV PETROM
Secretar de Stat MINISTERUL ENERGIEI
Director General Executiv ACUE
Director General ROMGAZ SA
Președinte, reprezentant al Consiliului Științific
Reprezentant FEL România

SECRETARIATUL EXECUTIV
Silvia Prundianu

Oana Constantinescu

Elena Pavel
Violeta Pera

Şef Departament Evenimente, Comunicare şi Relaţii Publice Interne (până la 1 Noiembrie 2019)
Şef Departament Evenimente, Comunicare şi Relaţii Publice Interne (după 1 Noiembrie 2019)
Șef Departament Financiar-Contabil-Marketing
Şef Departament Secretariat şi Relaţii Publice Externe

CONSILIERI
Prof. dr. ing.
Prof. dr. ing.
Prof. dr. ing.
Prof. dr. ing.
Dr. ing.
Dr. ing.
Dr. ing.
Ing.
Prof.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
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Nicolae Golovanov
Virgil Muşatescu
Nicolae Napoleon Antonescu
Ionuţ Purica
Alexandru Pătruţi
Vasile Rugină
Gheorghe Indre
Călin Vilt
Elena Ratcu
Victor Vernescu
Cătălin Marinescu
Ovidiu Ţuţuianu
Constantin Căpraru
Ovidiu Apostol
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Consiliul Ştiinţific CNR-CME oferă consultanţă Secretariatului Executiv al CNR-CME pentru activităţile
ştiinţifice, tehnice şi expoziţionale ale Asociaţiei.
Membrii consiliului științific CNR-CME:
Prof. dr. ing.
Dr. ing.

Niculae Napoleon Antonescu
Anca Popescu

Prof. dr. ing.

Nicolae Golovanov

Prof. dr. ing.

Virgil Mușatescu

Ing.

Ovidiu Apostol

Președinte, Consilier CNR-CME
Vicepreşedinte, coordonatorul domeniului
Strategii-Politici-Programe energetice,
Consilier ISPE, membru onorific CNR-CME
Vicepreşedinte, coordonatoruil domeniului
Tehnologii Energetice, Consilier CNR-CME
Vicepreşedinte, coordonatorul domeniului
Studii și Instrumente WEC, Consilier CNR-CME
Secretar tehnic, Consilier CNR-CME

Consiliul de Etică şi Onoare al CNR-CME 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,
consilier CNR-CME.
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 Știinţă din România (AOSR)
Prof.dr.ing. Adrian Badea
Preşedinte
4. Universitatea „Transilvania” Brașov
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
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 Constanța
Prof. dr. ing. Darie Tudor
Profesor universitar
Raport Anual CNR-CME 2019
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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 și Gaze din Ploieşti
Prof. univ.dr.ing.
Mihail Minescu
Prorector
17. Universitatea „Ștefan 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
DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CNR-CME ÎN ANUL 2019

În concordanță cu obiectivul principal pe termen lung al CNR-CME, dezvoltarea economică durabilă,
utilizarea eficientă a energiei și valorificarea eficientă a resurselor de energie, sub toate formele, obiectivele
secundare pe termen scurt ale Asociației s-au focalizat pe:
> Organizarea evenimentelor CNR-CME în acord cu cele mai noi standarde de bune practici în
domeniu, prin introducerea componentei de dezbatere proactivă în cadrul panelurilor de discuții
> Modernizarea infrastructurii organizației în domeniul IT și lansarea noului website
CNR-CME, preluarea domeniului Web FOREN și parcurgerea etapelor necesare indexării publicației
EMERG într-o Bază de Date Internațională (BDI).
Activitatea Asociației în anul 2019 s-a desfășurat în conformitate cu cele patru domenii de activitate ale
CNR-CME 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
În anul 2019 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, realizat la un înalt nivel calitativ prin selecția
celor mai relevante și actuale articole și prin introducerea unor rubrici noi cu informații legislative și articole despre personalități reprezentative în știința și tehnica universală și românească etc. În anul 2019 a
apărut numărul jubiliar al Mesagerului Energetic, odată cu publicarea numărului 200 al revistei, de la
lansarea sa, în anul 2001;
12
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• „CNR-CME Weekly News”- Newsletter săptămânal care cuprinde cele mai noi studii și rapoarte,
elaborate de organizații internaționale pentru sectorul energie: EC, CME, IRENA, IEA s.a. În acest
fel, a fost continuat proiectul început în 2018. În 2019 au fost trimise 50 de numere în cele 52 de
săptămâni ale anului.
• Pagina web a CNR-CME - actualizată într-o arhitectură modernă și prietenoasă
• Pagina web dedicată publicației EMERG realizată și administrată în 2019 de CNR-CME, în
vederea indexarii sale într-o bază de date BDI.
• Platforma de socializare Facebook dedicată promovării activităților/evenimentelor CNR – CME.
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 CNR-CME și cu partenerii media.
CONSOLIDAREA MODULUI DE RELAȚIONARE CU ECHIPA DE CONDUCERE A CONSILIULUI
MONDIAL AL ENERGIEI
În 2019 a continuat consolidarea colaborării CNR-CME 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 următoarele activități:
• Participarea activă a membrilor desemnați de CNR-CME la realizarea studiilor globale ale CME
prin specialiștii invitați și/sau desemnați;
• Participarea, din partea CME, a coordonatorului regional pentru Europa, Einari Kisel la conferința „Digitalizare în utilități: Blockchain si alte tehnologii”, organizată de CNR-CME;
• Participarea CNR-CME la ședințele Grupului de lucru cu tema „Scenarii ale CME până în 2040”;
• Transmiterea de către CNR-CME a unui număr de peste 50 de chestionare completate pentru „
Energy Issues Monitor”, publicație editată de Consiliul Mondial al Energiei.
ÎMBUNĂTĂȚIREA MODULUI DE INFORMARE ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII EVENIMENTELOR ȘI
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 sedințelor de Consiliu Director al CNR-CME, în cadrul cărora au fost invitate și personalități marcante ale energeticii românești, precum și parteneri din străinătate;
• Includerea în „Mesagerul Energetic” a unor rubrici noi și menținerea rubricilor tradiționale, de
interes public.
VALORIFICAREA POTENȚIALULUI ȘI A ACTIVITĂȚII CONSILIERILOR ONORIFICI AI
DIRECTORULUI GENERAL EXECUTIV AL CNR-CME
În anul 2019 rolul consilierilor a continuat să fie foarte important pentru creșterea vizibilității
Asociației CNR-CME în cadrul comunității energeticienilor din țară și din străinătate. Activitățile mai
importante ale anului 2019 care au implicat responsabilitățile echipei de consilieri s-au axat pe:
• Organizarea de evenimente CNR-CME în anul 2019 și în pregătirea și organizarea FOREN 2020
– participarea în programul evenimentelor în calitate de moderatori sau vorbitori și redactarea
sintezelor cu concluzii și recomandări rezultate în sesiunile unde au luat parte
• Participarea la alte evenimente – la care CNR-CME a fost coorganizator / partener sau la care au
fost solicitați să fie responsabili de eveniment
•Participarea la elaborarea studiilor CME în perioada 2018-2019 - ca reprezentanți CNR-CME în
grupele de studii și aport la realizarea studiilor
• Participarea la redactarea buletinului Mesagerul Energetic – în calitate de responsabil de număr,
autor de articole și ca factori de decizie în comitetul de redacție.
• Reprezentarea CNR-CME în diverse structuri: asociații, companii, ministere, institute de
învățământ superior s.a.
Raport Anual CNR-CME 2019
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REALIZAREA DE ACTIVITĂȚI COMUNE ALE CNR-CME CU PARTENERII MEDIA
Pe baza parteneriatelor încheiate cu publicațiile media au continuat activitățile comune cu publicații
de mare audiență: Petroleum Industry Review; Monitorul de Petrol și Gaze; Afacerea; Univers Ingineresc;
Tehnică și Tehnologie (T & T); InvesTenergy; The Diplomat; Focus Energetic; Energynomics. 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
REALIZAREA DE PROIECTE SI PROGRAME
În anul 2019 secretariatul executiv CNR-CME și consilierii au participat la continuarea unor programe
existente precum și la realizarea unor noi programe. Cele mai importante programe derulate în continuare au
fost următoarele:
1. Programul de evenimente anuale
În anul 2019, CNR-CME a organizat 13 evenimente importante, dintre care se remarcă Adunarea
Generală de alegeri pentru conducerea asociației în următorii trei ani. În alte opt evenimente organizate
de membrii colectivi ai Asociației, CNR-CME a avut calitatea de coorganizator sau partener.
2. Programul: Forumul Regional al Energiei - FOREN 2020
Începută în toamna anului 2018, organizarea complexă a FOREN 2020 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 reducerii cu o zi a
duratei evenimentului; organizarea de Tutoriale pentru specialiștii în domeniu; 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 - PAEM
Obiectivul PAEM este consolidarea comunicării ONG-urilor din energie si mediu cu autoritățile
statului și coagularea ideilor ONG-urilor într-o viziune și o voce comună, unică și directă cu autoritățile
statului printr-o formulare clară a principalelor interese ale politicii si strategiei energetice naționale.
Activitățile CNR-CME în anul 2019 au constat în principal în participări reciproce la evenimente în
calitate de parteneri sau de invitați.
4. Colaborarea cu instituțiile de învățământ superior și academii membre CNR–CME
CNR-CME colaborează în prezent cu 14 instituții de învățământ superior, cu trei Academii și cu
peste 70 de cadre didactice. În anul 2019 programul de colaborare a continuat pe baza elementelor de
interes comun: organizarea în comun de conferințe și simpozioane; furnizarea și promovarea reciprocă
de informații privind programele evenimentelor anuale; participarea reciprocă la evenimente în calitate
de moderatori/vorbitori; participarea specialiștilor din cadrul Universităților și Academiilor cu articole la
publicațiile editate de CNR-CME; participarea reprezentanților instituțiilor de învățământ superior și
academiilor membre CNR-CME la Consiliului Director al CNR-CME; participarea cu lucrări la evenimentele CNR-CME și la FOREN.
5. Programul Viitorii Lideri Energeticieni din Romania – FEL România
In anul 2019 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.
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6. Programul de colaborare cu unitatile 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:
• Intâlnirea anuală de lucru din octombrie 2019 de la Chisinau găzduită de Universitatea Tehnică a
Republicii Moldova și Universitatea Agrară de Stat a Moldovei
• Sprijinul CNR-CME pentru desfășurarea practicii în producție în Romania a unor studenți ai Facultății de Energetica și Inginerie Electrică.
Programe noi: Implementarea în CNR-CME a conceptelor Consiliului Mondial al Energiei, cu titlul:
„Valorile, convingerile și aspirațiile 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. A fost stabilit comitetul și
planul de acțiune. Programul va continua și în anul 2020.
Sunt de subliniat urmatoarele rezultate din acțiunile CNR-CME pe anul 2019 :
• Statutul actualizat al Asociației CNR-CME, de alegere a conducerii pe următorii 3 ani și de înregistrare în Registrul unic al Asociațiilor și fundațiilor.
• Asociația este un organism viu, care răspunde cerințelor tematice și ale membrilor din sectorul
energie. Au fost întreprinse acțiuni de îmbunătățire a relaționării cu membrii organizației și de
deschidere de canale noi de comunicare.
• Emiterea de opinii, puncte de vedere, bazate pe expertiza grupului de specialiști recunoscuți ai
CNR-CME. A fost continuată acțiunea de emitere de opinii și puncte de vedere la documentele
emise de autorități (ex: Strategia Energetica, PNIESC).
Dorim să oferim performanța și calitate în serviciile oferite membrilor noștri, prin:
• Modernizarea adusă infrastructurii IT (software si hardware). Au fost întreprinse acțiuni concrete
de înlocuire și actualizare (software și hardware) și a fost lansat noul website al CNR-CME. A fost
lansat un website nou dedicat EMERG – publicația CNR-CME și AGIR.
• Indexarea publicației EMERG într-o bază de date internațională BDI
• Dezvoltarea resurselor utilizate (umane și financiare)
• Organizația participă la lărgirea domeniilor de activitate, prin participarea la proiecte definitorii în
educație (de exemplu: Proiectul A-Succes)
B.

PORTOFOLIUL DE PRODUSE / SERVICII OFERIT MEMBRILOR CNR-CME,
COLABORATORILOR ȘI PARTENERILOR
Acest domeniu a contribuit la îndeplinirea obiectivului principal al Asociației prin următoarele canale de
comunicare:
MESAGERUL ENERGETIC
În anul 2019, au fost publicate în buletinul informativ Mesagerul Energetic, editat lunar de către CNR
-CME, un număr de peste 140 de articole scrise de peste 50 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 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. Este de menționat că în
luna martie/ aprilie 2019 a fost realizată ediția jubiliară a Mesagerului Energetic, care a aniversat 200
de numere de la prima sa apariție, în anul 2001.
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PAGINA WEBSITE CNR-CME
După finalizarea modernizării infrastructurii IT (Hardware), s-a realizat reproiectarea paginii de website a
Asociației, iar de la jumatatea anului 2019 activitatea CNR-CME a fost încărcată pe această nouă platformă
realizată într-o arhitectură și o structură moderne, cu funcționalități multiple, devenind unul dintre instrumentele principale de comunicare a realizărilor CNR-CME.
PUBLICAȚIILE CNR – CME
În anul 2019 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 energie din țară și din străinătate. În anul 2019
a continuat procesul de pregătire a publicației pentru indexare într-o Bază
de Date Internațională (BDI): crearea websiteului www.emerg.ro, apariția
publicației cu periodicitate trimestrială începând cu anul 2019, template
pentru lucrari, copyright, transfer drepturi de autor la tipărire ș.a.
• „Seniorii Energiei - Dialoguri de suflet - Volumul II”, realizat la fiecare doi ani cu începere din anul
2015, care prezintă ampe dialoguri cu personalități din elită ale energeticii românești)
• Newsleter – CNR-CME Weekly News, cu apariție săptămânală, care cuprinde studii și rapoarte de
actualitate privind politicile și strategiile energetice, tehnologii noi și direcții de acțiune și cercetare,
elaborate de importante organzații internaționale: EC, CME, IRENA, IEA, DELOITTE ș.a. În decursul
anului 2019 au fost realizate și transmise online 50 de numere din acest Newsletter către membrii
CNR-CME pentru o permanentă informare a acestora. Proiectul continuă în 2020.
• Organizarea unui program amplu de evenimente tehnice si stiintifice, care vor fi detaliate într-un capitol separat.
C.

CREȘTEREA REPREZENTATIVITĂȚII ASOCIAȚIEI CNR-CME, ÎMPUTERNICITĂ
DE CATRE MEMBRII SĂI

Unul dintre obiectivele importante ale CNR-CME în 2019 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 utilizarea de elemente, simboluri și formate
proprii. Prin standardizarea și implementarea acestor elemente am realizat personalizarea produselor și
serviciilor oferite și întărirea poziției CNR – CME în sectorul energie din România
• Realizarea unei mai bune și fluente comunicări și a procesului de revalidare a membrilor individuali și
colectivi ai CNR-CME. Conform Statutului de funcționare, Asociația CNR-CME are în prezent 374 de
membri, dintre care, 109 membri colectivi și 265 membri individuali.
• Demararea primei etape de organizare a FOREN 2020 – Forumul Regional al Energiei, ediția a 15-a.
• Oferta CNR – CME de servicii de consultanță, expertiza de specialitate pentru desfășurarea de activități în proiecte cu membrii CNR-CME și alți parteneri importanți din țară pentru elaborarea de lucrări
în domeniul energie.
• Participarea activă a reprezentanților CNR-CME la evenimente internaționale.
D.

MODUL DE COLABORARE ŞI COMUNICARE CU MEMBRII ASOCIAȚIEI

Pentru a oferi servicii de cât mai bună calitate, CNR-CME a consolidat infrastructura IT, prin:
• Dezvoltarea infrastructurii executive a Asociației, prin modernizarea infrastructurii IT (Hardware și
Software), corespunzătoare etapei tehnologice actuale.
• Reproiectarea și modernizarea Website-ului CNR-CME, cu adăugarea de funcțiuni suplimentare și cu
respectarea condițiilor impuse de Regulamentul GDPR și managementul online al evenimentelor.
16
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EVENIMENTE ORGANIZATE DE CNR-CME ÎN 2019

În anul 2019 CNR-CME a organizat 12 evenimente tehnice și știinţifice, dintre care cele mai multe evenimente s-au armonizat cu programul de conferințe, studii și programe la nivel regional, global și regional,
inițiate și realizate de Consiliului Mondial al Energiei. CNR-CME, consecvent misiunii sale, a continuat și în
2019 să aducă în atenția specialiștilor din comunitatea energeticienilor și a mediului de afaceri din domeniu, subiecte de mare actualitate și interes pentru dezvoltarea energetică durabilă a țării. Majoritatea
evenimentelor organizate de CNR-CME în anul 2019 au făcut parte din lista de evenimente cu caracter
global și regional ale Consiliului Mondial al Energiei, la acestea luând parte și reprezentanți ai conducerii
CME.
30 IANUARIE 2019
SEMINAR ROMÂNO-JAPONEZ „CLEAN COAL TECHNOLOGIES"
Organizat de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEMA) și CNR-CME, în colaborare cu
Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei (METI) din
Japonia, Organizația pentru Surse Noi de Energie și Dezvoltare Tehnologică Industrială (NEDO)-Japonia și Centrul Japonez al Cărbunelui Energetic (JCOAL), evenimentul a fost susținut de ISPE și Complexul Energetic Oltenia,
respectiv de Ambasada Japoniei în România și Organizația
Japoneză de Comerț Exterior (JETRO) - Biroul din
București, la care a participat Excelența Sa, dl Hitoshi
Noda, ambasadorul Japoniei în România.
Vorbitorii simpozionului au subliniat în principal rolul important al cărbunelui pentru Sistemul
Energetic Naţional României, fiind atât resursă energetică primară de bază în componența mixului
energetic, ce acoperă o treime din necesarul de energie electrică, dar și combustibil strategic în
susținerea securității energetice naționale care stă la baza rezilienței alimentării cu energie și a bunei
funcționări a SEN, în perioadele meteorologice extreme.
Uniunea Europeană, în calitate de lider în combaterea schimbărilor climatice, a fixat ca obiectiv deosebit de ambițios pentru anul 2050, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu
80-95% față de 1990, având drept ținte o reducere cu 40% la nivelul anului 2030 și, respectiv, cu 60%
la nivelul anului 2040. Rolul cărbunelui în mixul de energie electrică va depinde de competitivitatea
prețului materiei prime, cu influență directă în prețul energiei produse din această resursă energetică
primară. După anul 2025, va depinde de prețul certificatelor de emisii EU-ETS. Proiecțiile curente
arată o creștere susținută a costului emisiilor până la 40€/tonă CO2 echivalent în 2030, pentru a
facilita atingerea țintelor de decarbonare.
România trebuie să aplice Decizia UE 1442/2017 privind utilizarea celor mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru reducerea emisiilor de poluanți de la centralele electrice, iar în acest sens se
efectuează o serie de studii și analize de către ISPE București și Ministerul Mediului. Pentru viitor, producția de lignit și huilă în România depinde direct de cererea națională de resurse energetice primare
în sectorul de producere a energiei electrice și de rezervele de care dispune țara. Pentru decarbonarea producției de energie electrică din România, prin politica națională, se preconizează noi
obiective de investiții la CTE Rovinari (grup energetic nou de 600MW) la CTE Turceni (grup energetic
nou de 400MW cu parametri USC) la CET Craiova II (grup energetic nou de 200MW cu ciclu combinat gaze-abur) la CTE Mintia (grup energetic nou de 400MW cu ciclu combinat gaze-abur)
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„Planul strategic energetic” al Japoniei se sprijină pe trei „piloni”: securitatea energetică,
eficiența economică și protecția mediului. Obiectivele acestora vizează: pentru primul, o creștere cu
25% față de situația anterioară marelui cutremur produs în estul țării în 2011; pentru cel de-al doilea,
o scădere a costului energiei electrice, iar pentru cel de-al treilea, o țintă a emisiei „gazelor cu efect
de seră” la nivelul UE și al S.U.A. Mixul energiei preconizat de Japonia în 2030: gaze lichefiate 27%;
cărbune 24%; nuclear 22- 20%; regenerabile 22-24%; păcură 3%.
Principalele concluzii ale simpozionului subliniază faptul că România se bazează și se va baza
în continuare pe folosirea cărbunelui la producerea energiei electrice, cu grijă sporită pentru
reducerea emisiilor de poluanți, inclusiv a celor de CO2. Variante de perspectivă ar putea fi gazeificarea cărbunelui sau înlocuirea lui cu gaze extrase din Marea Neagră. Experiența specialiștilor
japonezi privind tehnologiile „curate” de utilizare a cărbunelui și colaborarea cu specialiștii români,
pot contribui la atingerea obiectivelor de mediu ale energeticii românești.
21 FEBRUARIE 2019
ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI CNR-CME
Pe data de 21 Februarie, a avut loc Adunarea Generală a Asociației
Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR –
CME). În cadrul acesteia, au fost aprobate următoarele: Raportul Consiliului Director al Asociației CNR – CME, privind activitatea
desfășurată în anul 2018, Raportul de execuție bugetară pe anul 2018,
Raportul cenzorului de verificare a evidenței financiar-contabile pe anul
2018, Planul de activitate pe anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2019 și alte materiale necesare desfășurării în mod optim a
activității Asociației CNR – CME. A fost aleasă noua conducere a
CNR-CME pentru următorii 3 ani (2019-2022). De asemenea, a fost
acordat Titlul de MEMBRU ONORIFIC al Asociației CNR – CME unor
personalități cu contribuții importante la afirmarea energeticii
românești și Brevet și distincția MEDALIA CNR – CME unor membri
CNR – CME care au sprijinit, organizatoric și profesional, activitatea
secretariatului executiv CNR – CME.
28 FEBRUARIE 2020
CONFERINȚA ȘI EXPOZIȚIA „INDUSTRIA ENERGETICĂ ROMÂNEASCĂ – TRECUT, PREZENT
ŞI VIITOR”
Conferința a evidențiat importanța industriei
energetice românești și a analizat principalele
aspecte ale dezvoltării acesteia în trecut și în
prezent, configurându-se și premisele viitorului.
La nivel internațional la nivelul Uniunii Europene, sectorul energiei traversează o perioadă de profunde transformări.
Uniunea Energetică Europeană a stabilit necesitatea acoperirii a cinci dimensiuni-cheie:
securitatea energetică, piața internă a energiei, eficiența energetică, decarbonarea și cercetarea/
inovarea / competitivitatea, ceea ce presupune o transformare fundamentală a sistemului energetic
european, realizabilă prin acțiuni coordonate la nivelul UE și la nivelul fiecărei țări în parte. Strategiile energetice elaborate în ultimele decenii în România atenționează asupra uzurii tehnice și
morale a majorității instalaţiilor de producere a energiei electrice, care sunt, totuşi, în funcţiune şi
contribuie la funcţionarea sistemului energetic naţional.
18
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Moderatorul conferinței, dl Iulian Iancu, președintele CNR-CME, a prezentat pe scurt începuturile dezvoltării sectorului energiei în țara noastră, subliniind că perioada de tranziție spre economia
de piață a însemnat un declin semnificativ al ramurii și că sunt necesare eforturi pentru revigorarea
sa, într-un context internațional dificil, în care numeroase țări se confruntă cu situații conflictuale
interne. Trebuie valorificat potențialul intern și este imperios necesară dezvoltarea capacității naționale de cercetare- dezvoltare-inovare.
În prezent, România dispune de o capacitate de producţie de 23600 MW, dar, la un consum de
7500–8000 MW, apar probleme de alimentare şi de asigurare a funcţionării sigure și stabile a
sistemului energetic naţional, deoarece multe grupuri sunt incluse în statistici, dar nu mai sunt
funcționale. Este necesară realizarea formalităților de reautorizare în vederea menţinerii în rezervă de
funcţionare.
Realizarea pe termen scurt a grupurilor pe gaze naturale de la Iernut și Deva va contribui la
rezolvarea problemelor actuale, inclusiv compensarea dezechilibrelor actuale din SEN. România nu își
poate permite să piardă lignitul din structura balanței energetice. Centralele din bazinul Oltenia au un
rol important în funcționarea SEN, iar performanțele lor tehnico-economice sunt foarte bune. Sursele regenerabile de energie vor avea în continuare un rol important și în creştere, dar valorificarea
acestora va trebui realizată fara scheme de sprijin şi cu acumulare de energie. Marea problemă o
reprezintă rețelele de termoficare.
Liberalizarea pieței energiei a reprezentat un eveniment foarte important și poate fi motorul
dezvoltării tehnologice a sectorului. Proiectul de realizare a unor stocări de gaze naturale în zona
Craiova (Gherceşti) va contribui la creșterea flexibilității sistemului electro-energetic și la echilibrarea
sistemului de gaze naturale.
Se înregistrează deja un interes semnificativ din partea investitorilor pentru acest proiect,
coroborat cu trecerea unui grup de la centrala Craiova pe gaze, o investiţie prioritară. ANRE se
orientează în prezent în mod ferm către consumatorul final, cu accent pe elaborarea metodologiilor
de aplicare a OUG 114, pentru menținerea unei piețe funcționale şi pentru stimularea investițiilor.
Concluzia principală evidențiind necesitatea elaborării unei strategii naţionale pentru dezvoltarea
industriei electrotehnice/electronice, capabile să producă utilaje/echipamente pentru sectorul energetic.
15 MARTIE 2020
SIMPOZIONUL „TEHNOLOGII NOI PENTRU DEZVOLTAREA REŢELELOR ELECTRICE (NEXT
GENERATION GRID)”
Simpozionului, organizat la Poiana Brașov de către
CNR-CME cu sprijinul Siemens, a analizat stadiul
actual de dezvoltare al tehnologiilor în reţelele electrice din România, cu accent pe reţelele de distribuţie
şi pe analizarea soluţiilor pentru creşterea nivelului
de „inteligenţă” a instalaţiilor electrice, pe baza celor
mai noi tehnologii.
Dezvoltarea reţelelor electrice spre reţele „inteligente” implică eforturi majore în care contextul
legislativ şi politic au un rol important, iar analiza detaliată a aspectelor actuale din domeniul energetic, pe plan naţional şi internaţional, prezentată de dl Iulian Iancu, preşedintele CNR-CME, a subliniat
provocările, obiectivele de dezvoltare şi posibilităţile concrete de atingere a acestor obiective.
Soluţiile actuale privind reducerea amprentei de carbon a instalaţiilor electrice, dezvoltarea surselor
regenerabile cu costuri reduse, apariţia utilizatorilor activi (prosumeri), existenţa sistemelor informatice şi a sistemelor de comunicaţie moderne, realizarea de echipamente care oferă posibilitatea
digitizării proceselor de achiziţie de date, transferul acestora, prelucrarea şi extragerea comenzilor
necesare controlului funcţionării sistemului oferă posibilitatea trecerii reţelelor electrice spre a treia
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generaţie, în care reţeaua electrică este dublată de o reţea informatică care asigură interconectarea
informatică şi tehnică a tuturor operatorilor de pe piaţa energiei electrice.
Problemele legate de stocarea energiei electrice pe baza tehnologiilor actuale, modul concret
de implementare a sistemelor de stocare dar şi unele realizări actuale în domeniu au suscitat un
interes deosebit, având în vedere posibilitatea dezvoltării unor soluţii eficiente pentru valorificarea
superioară a surselor regenerabile dar şi pentru aplatizarea graficului de sarcină. Au fost supuse
discuţiei aspecte privind eficienţa economică, creşterea eficienţei surselor de energie și
îmbunătăţirea calităţii serviciului de alimentare. Sistemele actuale de stocare, cu puteri peste 100
MW şi durate de lucru până la 4 ore, deschid noi perspective de dezvoltare a unui sistem energetic
modern, cu accent pe asigurarea unei alimentări fiabile şi de calitate pentru utilizatorii finali de energie electrică.
Un rol important în creşterea performanţei sistemelor de transport şi de distribuţie îl are
implementarea tehnologiilor bazate pe electronica de putere. Soluţiile privind sistemele FACTS
(flexible alternating current transmission systems) oferă posibilitatea creşterii performanţei
sistemului energetic, însoţită de creşterea calităţii serviciului de alimentare a utilizatorilor.
Lucrările prezentate au evidențiat rezultatele operatorilor de distribuţie privind implementarea noilor tehnologii: utilizarea largă a sistemelor SCADA, reconfigurarea reţelei prin utilizarea şi
automatizarea avansată utilizând sistemul de reclosere, eficientizarea resurselor prin dotarea acestora cu echipamente moderne de informare şi comunicare MWM (mobile workforce management),
contorizarea inteligentă (smart metering), managementul activelor (asset management), managementul sistemelor de distribuţie ADMS (advanced distribution management system), gestionarea
datelor (data governance and enterprise services bus). Colectarea digitală a datelor, raportarea
automatizată corelată cu informaţiile oferite de GIS (Geographic Information System) asigură o
importantă creştere a eficienţei activităţilor din teren cu efecte vizibile asupra indicatorilor de
calitate SAIDI şi SAIFI determinând, de asemenea, reducerea pierderilor de energie din reţea. De
asemenea, s-a subliniat atenția pe care operatorii de distribuție trebuie o acorde utilizatorului final.
Inteligenţa artificială care va fi din ce în ce mai prezentă în cadrul aplicaţiilor din reţelele electrice prin maşini virtuale, calculatoare și roboţi, impune dezvoltarea unor noi principii de etică pentru
a asigura integrarea acesteia ca suport al activităţilor umane, cu performanţe care trebuie limitate la
o anumită zonă şi în anumite domenii. Problema analizată, dacă roboţii trebuie să fie „sclavi” dotaţi cu
o anumită sensibilitate, empatie şi cunoştinţe culturale, trebuie analizată cu atenţie, iar elaborarea
unor principii adecvate de etică va permite o „colaborare” armonioasă a oamenilor cu „inteligenţă”
artificială. De un interes deosebit a fost faptul că în cadrul strategiilor proprii, operatorii de
distribuţie au implementat sau au în curs de implementare soluţii care permit creşterea nivelului de
„inteligenţă” a reţelelor electrice.
11 APRILIE 2019
CONFERINŢA „REŢELE ŞI CONTORIZĂRI INTELIGENTE (SMART GRID & SMART METERING)”
Conferinţa a fost organizată de CNR-CME, în
colaborare cu Electrica SA şi ANRE, în coorganizare cu ANRE și Electrica și în parteneriat
cu Schneider Electric şi SANXING (Ningbo
Sanxing Smart Electric Co., Ltd).
Conferința a fost deschisă de dl Iulian Iancu,
preşedintele CNR-CME, care a subliniat că au
trecut 10 ani de când UE a iniţiat programul
Smart Metering, pe care şi l-au asumat multe
ţări europene, dar l-au direcţionat spre marii
utilizatori.
20
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Programul se va dezvolta pentru a cuprinde şi ceilalţi utilizatori, cu o atenţie deosebită acordată securităţii transferului de date. Programele Smart Metering implică şi importante costuri care
trebuie să fie recunoscute şi asumate, fără afectarea directă a utilizatorilor finali. Datele obţinute prin
dezvoltarea programelor vor putea asigura premisele unor măsuri eficiente de reducere a pierderilor
în sistem şi de creşterea calităţii serviciului de alimentare oferit utilizatorilor.
Lucrările prezentate au evidențiat că, în etapa actuală de evoluție a sistemelor de energie,
distribuţia are un rol important în implementarea sistemelor inteligente şi accelerarea investiţiilor în
inovare si tehnologie prin: investiţii în infrastructură pentru realizarea unei reţele electrice robuste,
capabile să se adapteze noilor cerinţe; creşterea gradului de automatizare a proceselor din reţeaua
electrică pentru a asigura flexibilitarea, încadrarea optimă a surselor de energie, soluţii eficiente de
funcţionare; îmbunătăţirea sistemelor şi optimizarea reţelei pentru a asigura o tranziţie optimizată în
domeniul energiei. Noile sisteme Smart Metering oferă posibilitatea automatizării întregului proces,
de la contor la facturare, cu includerea în soluţia de gestiune la nivel de operator, iar direcţiile strategice pe termen mediu şi obiectivele strategice asumate de operatorii de distribuţie până în anul 2028
vor pemite evoluţia către reţele inteligente (smart grid) bazate pe modernizare şi integrare SCADA,
sisteme de automatizare a distribuţiei (SAD), implementarea sistemului inteligent de măsurare (SMI),
dezvoltarea sistemului de comunicaţii, managementul inteligent al activelor şi mangementul adecvat
al resursei umane.
Vorbitorii au analizat aspecte privind: sisteme de comunicaţie securizate care asigură interconectivitatea cu sistemele informatice ale OD și oferă soluţii „la cheie”, cuprinzând: contoare inteligente, infrastructura necesară de comunicaţie cu sistemul central; sistemele integrate ADMS
(advanced distribution management system) care asigură controlul inteligent al sistemelor separate
(SCADA, DMS, OMS, EMS etc); posibilităţile oferite de tehnologia actuală printre care sistemul
deschis IoT - (internet of things), platforma cloud, platformele specializate oferă noi oportunităţi
producătorilor de echipamente de a dezvolta noi arhitecturi privind sistemele inteligente de măsurare etc.
Conferința a reiterat principiul de bază, conform căruia în sistemele de energie, informația și
energia circulă bidirecțional. De asemenea, a reliefat importanța investițiilor în educarea și conștientizarea clienților, a necesității unor programe de pregătire a personalului pentru noi abilități
multidisciplinare, având în vedere dezvoltarea soluțiilor digitale în sectorul energie, conceperii unui
contor electronic – concepție românească, cu costuri rezonabile care realizează, pe lângă funcțiile
specifice contorizării, și funcții de securitate cibernetică a datelor înmagazinate, precum și a unei
comunicări mai eficiente cu operatorii de comunicații pentru identificarea unor soluții tehnice adecvate necesare realizării infrastructurii de comunicație în contorizarea inteligentă. Programele de
contorizare inteligentă trebuie corelate cu programele de modernizare a rețelelor electrice.
9 MAI 2019
CONFERINȚA “IMPACTUL MODIFICĂRILOR LEGISLATIVE NAȚIONALE ASUPRA SECTORULUI
ENERGETIC”
Tematica conferinței organizată de CNR–CME împreună
cu Transelectrica SA și Universitatea Politehnica București
a fost determinată de adoptarea, în 2018, a două
propuneri legislative (Legea nr. 256/2018 şi OUG nr.
114/2018) care au afectat puternic stabilitatea și predictibilitatea fiscală a mediului de afaceri din România. Dacă
Legea nr. 256/2018 afectează în mod direct doar titularii
de acorduri petroliere în perimetrele offshore din Marea
Neagră, OUG nr. 114/2018, prin instituirea taxei pe cifra de
afaceri și plafonarea preţului gazelor și energiei electrice
în perioada 1 aprilie 2019-28 februarie 2022, afectează
toate companiile din sectorul energetic.
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Dl Iulian Iancu, președintele CNR–CME, care a deschis lucrările conferinței, a prezentat contextul energetic internațional și european, particularitățile sistemului energetic național și posibilitățile de adaptare ale acestuia la etapa de tranziție către energii „curate”, cu menționarea legilor
speciale care guvernează sectorul energetic și a proiectelor legislative aflate în diverse etape de
legiferare în Parlamentul României.
A fost subliniată necesitatea reglementării, pe perioadă determinată, prin OUG nr.114/2018, a
prețului pentru gazele naturale la producători și pentru energia electrică pentru consumatorii casnici,
dificultățile majore cu care se confruntă producătorii de energie electrică pe bază de cărbune și
dificultățile întâmpinate de Ministerul Energiei în pregătirea noului program de iarnă (2019–2020).
Prezentările au subliniat importanța existenței unui cadru legislativ coerent și predictibil și a
unei legi strategice care să favorizeze investițiile. A fost menționată situația gravă în care se află
sectorul petrolier din România, ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 73/2018, a Legii nr.
167/2018, a OUG nr. 114/2018 și a Ordinului nr. 32/2018, emis de Agenția Națională pentru Resurse
Minerale. Așteptările companiilor petroliere sunt legate de modernizarea Legii Petrolului, lansarea
rundei 11 de concesionare a noi perimetre petroliere și de o legislație simplă, clară și corectă, fără de
care proiectele în sectorul petrolier devin neatractive, 14 companii părăsind deja România în perioada
2014– 2019. S-a făcut de asemenea referire la aprovizionarea companiei cu piese, materii prime și
servicii, din cauza conflictului major între Legea achizițiilor publice și siguranța exploatării centralei
nucleare.
A fost subliniată necesitatea predictibilității cadrului legislativ și financiar, a consultării tuturor
părților interesate în procesul legislativ, precum și faptul că OUG nr. 114/2018 a fost emisă prin nerespectarea prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în absența unui studiu de impact, a consultării publice și a unei justificări clare a
urgenței, iar adoptarea OUG nr. 114/2018 nu a ameliorat sărăcia energetică, ci a condus la creșterea
importurilor de gaze naturale.
Concluzia finală a conferinței a fost că, avându-se în vedere valoarea investițiilor, durata mare
de implementare a proiectelor și de recuperare a investițiilor în sectorul energetic, este necesară o
stabilitate sau măcar predictibilitate a legislației primare și a cadrului de reglementare în sectorul
energetic, iar adoptarea unor acte normative fără o fundamentare solidă susținută de studii de
impact și de dezbateri publice afectează grav sectorul energetic.
23 MAI 2019
CONFERINŢA „GAZELE NATURALE – RESURSĂ VITALĂ DE ENERGIE PENTRU ROMÂNIA”
Conferința, organizată de către CNR-CME și OMV
Petrom, în parteneriat cu UPG Ploiești și Romgaz
Mediaș, a avut loc la Petrom City, iar obiectivul
principal l-a constituit analizarea stadiului actual al
industriei de gaze naturale din România și al
perspectivelor acesteia pe termen scurt, mediu și
lung, în context local, regional, european și chiar
global.
În cadrul conferinței au fost abordate aspecte privind: producția curentă de gaze naturale din
România și perspectivele acesteia, din zăcăminte convenționale și neconvenționale “onshore” și “offshore”; consumul intern, de toate categoriile, actual și în viitor până în anii 2050–2060; aspecte
privind înmagazinarea, transportul și distribuția gazelor naturale, în țară și la nivel regional, zonal și
european; aspecte de mediu, legislative, de reglementare, economico–investiționale și de piață etc.
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Sesiunea de deschidere a fost moderată de dl. Niculae Napoleon Antonescu, rector onorific al
UPG Ploiești și Președinte al Consiliului Științific al CNR-CME, în cadrul căreia Dl. Iulian Iancu,
președintele CNR-CME, a făcut o amplă analiză privind producerea de energie la nivel local,
regional, european și mondial, din combustibili fosili, regenerabili și nuclear, subliniind impactul acestora asupra mediului, privitor la poluare și schimbări climatice. De asemenea, a abordat o serie de
aspecte legislative și de reglementare atât la nivel național și internațional la acest domeniu, cât și
probleme specifice industriei românești în ansamblul ei, precum și pentru cea energetică.
În cadrul sesiunii de lucrări, a fost subliniată importanța producerii și utilizării gazelor naturale
provenite din zăcăminte convenționale și neconvenționale-respectiv și a utilizării biogazului produs
din biomasă-, ca principală resursă energetică primară și a prezentat modul în care combustibilii fosili
pot fi înlocuiți cu gaze naturale, biogaz și, în viitorul apropiat, cu hidrogen provenit din zăcăminte
naturale sau din gaz metan, apă și biomasă (H2 verde).
Principalele aspecte evidențiate în cadrul conferinței: gazele naturale au fost, sunt și vor fi
mulți ani una din principalele resurse naturale de energie pentru întreaga omenire; gazele naturale
vor înlocui ceilalți combustibili fosili, fiind mai eficiente și mai puțin poluante; România este una
dintre puținele țări europene cu o producție semnificativă de gaze naturale, putând practic să asigure
consumul intern, casnic și industrial, din resurse interne, acum și în viitor (pe termen mediu și chiar
lung; pentru valorificarea mai eficientă a vechilor și noilor zăcăminte de gaze naturale, pe lângă
utilizarea celor mai noi tehnologii de explorare, exploatare, transport și utilizare, trebuie asigurate și
condiții economice, investiționale, juridice, de reglementare, de piață și utilizare, optime și stimulative, atât pentru interesele țării cât și pentru investitori și operatori.
20 IUNIE 2019
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „DIGITALIZARE ÎN UTILITĂȚI: BLOCKCHAIN ȘI ALTE
TEHNOLOGII”.
Conferința a fost organizată de către CNR-CME
și PricewaterhouseCoopers (PwC), în parteneriat
cu companiile Microsoft și SAP, cu sprijinul
Universității „Politehnica” din București și a
subliniat importanța digitalizării sectorului
energetic în încercarea de a-și realiza țintele
ambițioase ale tranziției către o industrie neutră
față de mediu.
În cadrul primei adresări-cheie cu titlul ”Blockchain – veriga lipsă a sectorului energetic?”, dl
Einari Kisel, manager pentru Europa al Consiliului Mondial al Energiei (CME), a arătat că digitalizarea
reprezintă una din problemele identificate de CME în studiile sale, ca fiind de impact major asupra
funcționării sectorului la nivel global și s-a concentrat asupra blockchain ca tehnologie inovatoare
care își poate găsi locul pe întregul lanț valoric de la producere la utilizare.
De asemenea, în cadrul prezentărilor s-au definit conceptele legate de digitalizarea în sectorul
energiei, dar și provocările și riscurile recunoscute: tehnologiile blockchain, internet of things (IoT),
învățarea digitală și riscul cibernetic. Au fost discutate și strategiile și programele utilităților din energie în scopul digitalizării activității lor.
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Au fost prezentate rezultatele unui studiu realizat de PwC prin sondarea părerii managerilor
companiilor energetice din cele mai importante 29 de utilități la nivel global și a fost precizat faptul
că „64% dintre cei chestionați sunt convinși că tehnologiile digitale vor modifica din temelii afacerile
pe care le au în acest moment. Ei sunt conștienți că digitalizarea se va ”maturiza” prin aceleași etape
comune indiferent de tipul companiei (de la ”descoperire și adoptare” la ”digitalizare ca normă”,
trecând prin construcție și industrializare).
S-a vorbit despre implementarea noii tehnologii 5G, ca fereastră de oportunitate pentru
transformarea ”inteligentă” a rețelelor de energie, având în vedere că 5G este special proiectată
pentru nevoi industriale: rezolvarea provocărilor apărute odată cu dezvoltarea orașelor inteligente, a
caselor inteligente și a serviciilor energetice inteligente.
Au fost analizate rezultatele studiului CME referitor la punctele de vedere ale liderilor din
sectorul energiei privind impactul digitalizării în acest domeniu. Studiul a identificat faptul că
majoritatea liderilor consideră că digitalizarea constituie o acțiune necesară care va impacta major
sectorul și care are o incertitudine mică spre medie, poziția ei în ”harta problemelor” migrând masiv
în ultimii 5 ani spre zona cu influență mare.
Printre concluzii, a fost evidențiat faptul că managerii de utilități consideră că tehnologia,
inovarea și dezvoltarea produselor sunt prioritare. Companiile românești sunt conștiente că s-a
generat o adevărată „maree” de către mai mulți factori apăruți recent și fac pași activi în unele
privințe, dar mai sunt încă unele practici moderne care nu sunt folosite corespunzător, cum ar fi:
obținerea unor clienți fericiți, adaptarea organizației pentru viitor, guvernanță prin intermediul
digitalizării sau produse energetice adaptate unor profiluri lărgite de clienți.
Concluzia agreată de toți vorbitorii a fost aceea că digitalizarea sectorului energiei nu este o
modă, ci o necesitate, deoarece avantajele sunt multiple, atât pentru companii, cât și pentru clienți,
că nu trebuie uitate riscurile, dar și că există tehnologii, cum este blockchain-ul, care rezolvă o parte
dintre aceste probleme. A rezultat că sectoarele analizate din România (energie și bănci) au plecat pe
acest drum, dar încă sunt multe lucruri de făcut, iar cadrul legislativ, respectiv cel de reglementare,
trebuie să țină pasul cu piața. Trebuie subliniat că digitalizarea accentuează o viitoare concurență între
utilitățile din energie actuale și giganții noilor tehnologii, care deja au relații puternice și de încredere
cu potențialii clienți. Conform unui studiu recent, majoritatea managerilor companiilor din energie
apreciază că noile tehnologii digitale constituie principalul vector de dezvoltare a industriei, mai ales
în scopul realizării tranziției acesteia pentru reducerea emisiilor, economia circulară, utilizarea mai
bună a resurselor și servicii mai bune către clienți.
5 - 6 SEPTEMBRIE 2019:
SIMPOZIONUL EUROPEI DE SUD-EST „SISTEME DE ENERGIE ȘI IMPACTUL ECONOMIC
AL PENETRĂRII NOILOR TEHNOLOGII ÎN CONTEXTUL UNIUNII ENERGETICE.
SITUAŢIA LA ZI A DOMENIULUI NUCLEAR”
Simpozionul a fost organizat de către CNR-CME
împreună cu AREE și IAEE, iar discuțiile au avut loc
în contextul Uniunii Energetice Europene și situația
interconectărilor și a resurselor din sud-estul UE,
care are o influență din ce în ce mai mare asupra
securității aprovizionării și a sustenabilității
sistemelor energetice, iar pătrunderea noilor
tehnologii oferă mijloacele de a contribui la
schimbarea
fundamentală
a
paradigmei
energetice a UE.
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Uniunea Energetică a Uniunii Europene presupune, pe lângă reducerea de emisii, asigurarea
securităţii alimentării cu energie şi intensificarea acţiunilor de cercetare/inovare, pentru a face
posibilă penetrarea rapidă a noilor tehnologii energetice, atât în domeniul generării cât şi în
distribuţie. Elemente de stocare de energie, generare bazată pe hidrogen, reţele inteligente locale,
securitate cibernetică etc. sunt din ce în ce mai mult parte din peisajul sistemelor energetice ale
viitorului. De asemenea, tehnologiile nucleare din centralele cu putere instalată mare, precum şi
reactorii mici modulari, contribuie la reducerea emisiilor de CO2, precum şi la asigurarea securităţii
energetice.
Regiunea UE de Sud-Est explorează noi resurse, dezvoltă și implementează noi tehnologii
care, odată pătrunse în nișa tehnologiei energetice, vor oferi valoarea adăugată necesară pentru ca
UE să fie în fruntea dezvoltării și difuzării tehnologiilor cu energie curată. Nou creata Asociație
Română de Economie si Energie (AREE), cooperează cu alte entități ale sistemului energetic,
precum Comisia Parlamentară pentru Energie sau companii energetice, pentru a îmbunătăți
capacitatea analitică a scenariilor energetice și impactul lor atât economic, cât și corporativ. Ca țară
membră a Uniunii Europene, România este una dintre cele mai mari economii din sud-estul UE cu
resurse proprii în petrol, gaze, cărbune, hidroelectricitate și uraniu, care o plasează într-o poziție
favorabilă în ceea ce privește securitatea energetică și producția de energie cu emisii reduse.
Rezultatele recente din explorarea gazelor offshore contribuie la consolidarea poziției energetice
favorabile a țării în regiune.
În conformitate cu noua politică a UE privind cercetarea și inovarea în domeniul energiei,
vorbitorii au arătat că în țară sunt dezvoltate mai multe tehnologii importante prin parteneriate
internaționale, precum reactoarele nucleare din generația IV modulare, care pot contribui la
obiectivul de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor, celulelor de combustibil de putere 5 kW, rețelelor
inteligente locale etc. Aceste tehnologii își propun să ofere o contribuție coerentă comunității de
cercetare din România pentru dezvoltarea generală a inovării energetice în UE.
Conferința a evidențiat faptul că aspectele economice ale noilor tehnologii energetice devin
importante în sistemele dinamice ale energiei, precum și faptul că identificarea, analizarea si
înțelegerea acestora necesită colaborarea între mai multe entități profesionale, cum este cazul de
față, al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei și al Asociației Internaționale
pentru Energie și Economie, care au competențe complementare, ce servesc efortului comun de
punere la dispoziția factorilor de decizie informația coerentă necesară unei evoluții optimale a
sistemului energetic.
1 OCTOMBRIE 2019
CONFERINȚA „ENERGII DIN SURSE REGENERABILE. GENERARE DISPERSATĂ.
PROCONSUMATORI”
Organizată de CNR-CME cu sprijinul Electrica
S.A. şi ANRE, conferința a avut ca obiectiv analiza
impactului dezvoltării surselor regenerabile de
energie de tipul utilizatorilor activi (prosumeri)
asupra sectorului energetic.
Dna Corina Popescu, director general Electrica
SA, gazda primei părți a conferinței, a menționat
utilitatea unor dezbateri pe această temă
deoarece, în prezent, există diferenţe de înţelegere
între tehnicieni şi beneficiarii prosumeri, legate
atât de implementarea acestora, cât şi de
eficienţa lor și că este imperios necesar ca
discuţiile pe această temă să fie realizate în comun
pentru a se ajunge la înţelegerea reciprocă a
problemelor.
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În cadrul conferinței au fost reliefate principalele probleme care apar odată cu dezvoltarea
largă a utilizatorilor activi, importanţa acestora pentru limitarea amprentei de carbon a sectorului de
generare a energiei electrice, necesitatea unui suport financiar pentru a stimula creşterea ponderii
producătorilor din surse regenerabile, asigurând astfel atractivitatea acestui mod de acoperire a
necesităţilor proprii de energie electrică.
În cadrul conferinței s-au mai evidențiat: rolul important în utilizarea eficientă a surselor
regenerabile de energie pe care îl au sistemele moderne de stocare a energiei electrice; implicarea
Operatorul de distribuţie în depășirea provocărilor care apar odată cu apariţia și creșterea numărului
de utilizatori activi; programul actual al schemei de sprijin care asigură ca în viitor în reţelele de
distribuţie să fie instalat un mare număr de instalaţii ale utilizatorilor activi, ceea ce va conduce la
solicitări de natură diferită a reţelei distribuitorului; necesitatea unor noi reglementări privind
conectarea utilizatorilor activi la reţeaua electrică şi apariţia unor noi probleme privind asigurarea
calităţii energiei electrice furnizată utilizatorilor din zonă; faptul că utilizatorul activ trebuie să fie un
participant „inteligent”, să acţioneze ca partener al operatorului de distribuţie şi să înţeleagă
prevederile normelor de funcţionare sigură în reţeaua de joasă tensiune; necesitatea investiţiilor în
dezvoltarea nivelului de informatizare a reţelei electrice; analizarea şi a altor tipuri de surse
regenerabile; elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie,
necesitatea abordării cu hotărâre a dezvoltării sistemelor de stocare a energiei electrice.
A fost remarcat faptul că implementarea sistemelor de stocare a energiei permite o utilizare
mai eficientă a producţiei surselor regenerabile de energie şi că va reduce dificultăţile care ar putea
apărea la operatorul de distribuţie. De asemenea, s-a subliniat că România a atins şi a depăşit
obiectivele stabilite de UE, dar că există încă un important potenţial pentru valorificarea surselor
locale de energie atât eoliene, cât şi solare, fără a afecta terenul necesar producţiei agricole.
Principalele aspecte subliniate în final de către vorbitori și participanții au punctat
următoarele: existența și dezvoltarea consumatorilor activi (prosumatori) sunt benefice pentru
sistem; cadrul de reglementare trebuie adaptat la necesitățile de schimbare (mai ales cele
comerciale) în strategiile operatorilor; rețeaua electrică de distribuție trebuie să țină pasul cu
integrarea prosumatorilor – acestea fiind un punct important în strategia operatorilor de distribuție;
investițiile în întărirea rețelei electrice de distribuție să fie făcute cu aplicarea mecanismelor de
flexibilizare; există premisele de testare/verificare în laboratoare certificate specializate a
componentelor: panouri solare, pile cu combustibil
9 OCTOMBRIE 2019
SIMPOZIONUL „SOLUȚII DE DIGITALIZARE ŞI AUTOMATIZARE ÎN SECTORUL ENERGIE
ŞI INDUSTRIE”

Simpozionul a fost organizat de CNR-CME și
ABB România și a avut ca scop prezentarea
soluțiilor actuale în sistemele de automatizare
din industria energetică și neenergetică.
În scurte alocuțiuni de deschidere s-a notat
faptul că soluțiile actuale în sistemele de
automatizare prezentate sunt cele promovate
ABB, una dintre cele mai redutabile firme de
inginerie a sistemelor electrice și de
automatizare.

Trecerea de la tehnologiile analogice la cele digitale, de la logica cablată la cea programată
software a oferit avantajul implementării unor logici mult mai sofisticate, care să răspundă unor
scenarii de funcționare mult mai variate, fapt imposibil de realizat cu echipamentele cu logică
cablată.
Prima comunicare din industria românească a venit de la ALRO Slatina, unul dintre cei mai
performanți jucători din economie, de unde a rezultat faptul că s-a ajuns în această poziție printr-o
acțiune permanentă de optimizare a soluțiilor tehnologice, de conducere a proceselor tehnologice
metalurgice, a tuturor proceselor energetice de natură electrică, termică, alte utilități și de
digitalizare atât la nivelul operativ, cât și al funcțiilor de conducere pe termen mediu și lung, inclusiv
mentenanța. Succesul acestui efort de modernizare este demonstrat prin evoluția unor indicatori
cum ar fi consumul de energie electrică pe tona de aluminiu, consumul altor resurse, îmbunătățirea
indicatorilor de disponibilitate, etc.
Au fost trecute în revistă sistemele de compensare dinamică a factorului de putere oferite de
ABB în cadrul sistemelor de conducere operativă, pentru industria energetică și cea neenergetică, pe
categorii de echipamente și procese, cu referințe concrete de instalații date recent în funcțiune.
A fost prezentat un proiect de investiții privind instalarea a două sisteme moderne de control
al tensiunii cu reglaj automat pe barele 400 kV din RET în cadrul Transelectrica, în scopul obținerii
unui control rapid și continuu al nivelului de tensiune în zonele Sibiu și Bradu, precum și al eliminării
costurilor cu funcționarea generatoarelor în regim de compensator pentru reglajul tensiunii.
Au fost abordate subiecte de discuție precum transformatoarele inteligente de putere
dezvoltate de ABB și stocarea energiei, fiind subliniată importanța sistemelor de stocare în contextul
tranziției către producerea de energie cu zero emisii de carbon, a integrării optime a surselor de
energii regenerabile în sistemele de energie și a creșterii consumului electric pentru alimentarea
vehicolelor electrice.
Vorbitorii și participanții la eveniment au analizat succint situația actuală din sistemul
electroenergetic românesc și condițiile în care soluțiile inginerești și echipamentele ABB pot fi
implementate în stații și centrale electrice sau în diverse industrii din România.
Simpozionul a fost apreciat de participanți ca o revelație de ordin profesional, prin caracterul
soluțiilor și sistemelor prezentate, calitatea prezentărilor și interesul participanților. De asemenea, a
marcat importanța accelerării de către toate companiile din energie și industrie a proceselor de
digitalizare la toate nivelurile de conducere din structura unei companii.
15 OCTOMBRIE 2019
CONFERINȚA ”EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN ROMÂNIA- STADIU ȘI PERSPECTIVE”
Creșterea eficienței energetice reprezintă una
dintre cele cinci dimensiuni ale strategiei
energetice la nivelul Uniunii Europene. Directiva nr. 2018/ 2002/ UE de modificare a
Directivei 2012/ 27/ UE privind eficiența energetică prevede, ca obiectiv la nivelul Uniunii,
reducerea consumului de energie primară/
finală cu 32,5 % pentru 2030, în comparație
cu prognozele realizate în anul 2007. Statele
membre trebuie să-și stabilească propriile
contribuții naționale orientative în materie de
eficiență energetică.

La nivel național, proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și al Schimbărilor
Climatice 2021-2030 prevede o scădere de 37,5 % a consumului de energie primară aferentă anului
2030, în comparație cu valoarea din prognoza PRIMES 2007 pentru România.
În acest context conferința ”Eficiența energetică în România, stadiu și perspective” organizată
de CNR-CME, a fost un eveniment extrem de binevenit și apreciat.
Principalele aspecte desprinse din discuțiile proactive dintre membrii panelului și participanți:
> Este necesară coagularea eforturilor în domeniu, inclusiv cele instituționale, și
îmbunătățirea cadrului de coordonare, în special activitățile eficienței energetice cu cele privind
schimbările climatice
> Deoarece problematica schimbărilor climatice este complexă și necesită o abordare unitară
la toate nivelurile, legislația europeană a prevăzut înlocuirea raportărilor naționale în domeniu cu un
singur Plan Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice (PNIESC). În țara noastră
responsabilitățile și activitățile sunt atribuite mai multor instituții (Ministerul Energiei, Ministerul
Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Transporturilor, ANRE etc), o abordare unitară
fiind dificil de realizat.
> Este necesară consolidarea permanentă a Departamentului de Eficiență Energetică din
cadrul ANRE, inclusiv prin dezvoltarea capacității de a elabora și utiliza modele matematice/ programe de calcul/ baze de date complexe privind programele și măsurile de eficiență energetică, iar
Agenției Române pentru Conservarea Energiei- ar trebui acordată o atenție sporită
> Trebuie pregătite documentații de calitate pentru proiecte prioritare, cu fezabilitate
ridicată, care să promoveze tehnologii disruptive ce conduc la salturi în domeniu (blockchain,
microrețele, managementul graficului de sarcină etc).
> La nivel național au fost elaborate și aprobate strategii și politici de eficiență energetică, au
fost stabilite măsuri, dar fără precizarea instrumentelor de finanțare, care este imperios necesar a se
face pentru buna implementare a proiectelor.
> Sectorul clădiri reprezintă prioritatea zero pentru elaborarea și implementarea programelor
și proiectelor de eficiență energetică, nu numai prin izolarea termică.
> Sunt necesare formarea unui grup de negociatori specializați și activi în relația cu instituțiile
europene și înființarea unei structuri de coordonare la nivel național a programelor pentru eficiență
energetică și utilizarea fondurilor europene pentru finanțare
> Se impune îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului de exploatare din întreprinderile industriale, a nivelului de educație și a comportamentului energetic la nivelul întregii populații.
4 DECEMBRIE 2019
CONFERINȚA ”REZILIENȚA SECTORULUI ENERGETIC ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL
PROVOCĂRILOR TRILEMEI ENERGIEI”
Obiectivele
conferinței
organizate
de
CNR-CME, împreună cu Transelectrica și cu
sprijinul Universității „Politehnica” București au
fost prezentarea și diseminarea conținutului
studiilor CME (Trilema Energiei și Reziliența
dinamică), evidențierea conexiunilor dintre
studiul Trilema Energiei și studiile de strategie,
evaluare și îmbunătățire a rezilienței
infrastructurilor energetice, a piețelor de
energie, precum și evaluarea strategiilor și
politicilor energetice ale României prin prisma
conținutului și problematicilor tratate în studiile
CME.
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La introducerea evenimentului au fost prezentate succinct ”Instrumentele CME utilizate în
tranziția energiei” și s-a trecut în revistă provocările cu care se confruntă liderii energeticieni în
procesul tranziției energetice spre o dezvoltare durabilă, care să satisfacă nevoile de energie ale lumii
contemporane fără a afecta mediul natuaral al planetei, tendința spre bunăstare și echilibrul necesar
în plan social. În acest scop, Consiliul Mondial al Energiei a elaborat un Ghid al tranziției energetice
care conține un pachet de cinci studii adaptabile, dimensionabile și aplicabile la nivelul și realitățile
sistemelor, din țările membre, studii actualizate anual și considerate instrumente utile în procesul
tranziției energetice. Ghidul CME și rezultatele celor 5 studii cu caracter de instrumente pentru
elaborarea politicilor energetice în condițiile tranziției au fost prezentate la Congresul CME de la Abu
Dhabi în septembrie 2019.
Setul de INSTRUMENTE CME

Prezentările din cadrul conferinței au abordat în principal aspecte privind conținutul și
rezultatele studiului Trilema energiei pentru anul 2018, precum și dezvoltarea și exploatarea rețelelor
electrice de transport și distribuție a energiei electrice în România.
Pe parcursul conferinței au fost abordate subiecte precum situația actuală a sistemelor de
producere a energiei în Europa Centrală și de Est și perspectivele de dezvoltare a tehnologiilor de
producere cu accent pe posibilitățile de dezvoltare a centralelor nucleare ca sursă nepoluantă din
perspectiva emisiei de gaze de seră. De asemenea, s-a vorbit despre reziliența Sistemelor de
Protecție, Automatizare și Control (SPAC); capacitățile actuale ale RET din România și proiecte de
dezvoltare și modernizare pentru infrastructura de linii și stații electrice din rețeaua de transport a
energiei electrice; digitalizarea sistemelor de protecție, automatizare și control (SPAC);
introducerea de sisteme și echipamente fiabile și aplicând principiul redundanței în proiectarea,
realizarea și exploatarea acestora.
La finalul evenimentului a fost lansat un set de întrebări adresate membrilor panelului și
auditoriului, iar răspunsurile și dezbaerile proactive au condus către următoarele concluzii:
> Subiectele trebuie abordate în continuare pentru că încă sunt necesare clarificări și acțiuni
concrete din partea factorilor de decizie și este esențial să se înțeleagă necesitatea investițiilor nu
numai în rețele, ci și pe partea de producere a energiei electrice.
> Trebuie acționat rapid, deoarece condițiile tranziției spre energie curată, sigură și accesibilă
sunt dificile și provocatoare, iar timpul rămas este scurt. Lipsa de acțiune costă mult mai mult.
> Trebuie să ținem seama de provocările globale, dar și naționale privitoare la instabilitatea
politică, creșterea frecvenței și severității evenimentelor de vreme extremă, efectele schimbărilor
climatice, securitatea cibernetică și utilizarea avantajelor aduse de analiza geospațială.
> Energia nucleară este un pilon al tranziției și mărește semnificativ reziliența
> Un element important îl reprezintă asigurarea finanțării. Noile condiții necesare asigurării
rezilienței pun presiuni suplimentare, ceea ce va duce la creșterea prețului energiei de orice fel. O
calitate superioară a serviciului de alimentare cu energie se poate realiza doar cu costuri
suplimentare, lucru care trebuie înțeles încă de acum
> Diseminarea conținutului studiului Trilema Energiei elaborat de WEC poate contribui la o
mai bună înțelege a obiectivelor de politică energetică în condițiile contemporane ale tranziției
energetice spre o dezvoltare curată și spre aprovizionarea tuturor utilizatorilor de energie cu energie
curată nepoluantă.
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EVENIMENTE ORGANIZATE DE MEMBRII COLECTIVI AI ASOCIAȚIEI, LA CARE CNR-CME
A FOST COORGANIZATOR/PARTENER

17-18 OCTOMBRIE 2019
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A ENERGIEI ȘI MEDIULUI 2019 (CIEM)
Cea de a IX-a ediție a Conferinței a fost organizată la Timișoara, sub egida Universității
„Politehnica” București, a Universității Politehnica din Timișoara, Academiei Oamenilor de Știință din
România și CNR-CME.
Conferința a fost deschisă de prof.dr.ing. George Darie, prorector UPB, apoi primarul
Municipiului Timișoara, dl Nicolae Robu a prezentat strategia de dezvoltare a orașului bazată pe
cercetarea tehnologică, precum și strânsa legătură dintre UPT și administrația locală.
Dl profesor Adrian Badea, Președintele AOSR, a evocat parcursul istoric al conferinței CIEM,
ale cărei baze au fost puse printr-o colaborare cu specialiștii francezi de la L’Agence Française pour la
Maîtrise de l'Energie, la începutul anilor ‘90.
Intervenții au avut domnii decani Sorin Mușuroi – UPT, Facultatea de Electrotehnică și
Electroenergetică (FEE), Horia Necula- UPB, Facultatea de Energetică și dl Doru Vătău, prodecan al
FEE-UPT și președintele ediției din acest an a conferinței, precum și dna Claudia Popescu, președinte
CNFIS.
Lucrările conferinței au fost împărțite în trei zile și au cuprins mai multe sesiuni în paralel,
dedicate unor subiecte de maximă actualitate: eficiență energetică, mecanica fluidelor, ingineria
nucleară, lucrul sub tensiune, sisteme electroenergetice, mecanica fluidelor, surse regenerabile de
energie, centrale hidro, impact asupra mediului, orașe inteligente.
Conferința a reprezentat un mix de educație, cercetare și inovare, adică o cheie către o
societate și o economie bazată pe cunoaștere. Inițiativele din zona universitară converg către un
sentiment de comunitate și un mare scop comun: identificarea unor soluții la provocările globale. De
la energie curată la un trafic mai bun, de la orașe și întreprinderi mai inteligente la viitorul
internetului, organizatorii conferinței își propun să susțină convergența științelor vieții, fizice și
inginerești, drept catalizator pentru soluții noi. De asemenea au fost oferite răspunsuri multor
întrebări referitoare la dezvoltarea rapidă a ingineriei energetice și ingineriei de mediu menite să
inspire studii de cercetare și aplicații practice prin promovarea interacțiunii dintre oamenii de știință
din universități, instituții de cercetare și industrie.
20-22 NOIEMBRIE 2019
CONFERINȚA „STRUCTURI AVANSATE, MATERIALE ȘI SISTEME ELECTRICE”
Prima Conferinţă Internaţională din domeniul Ingineriei Electrice „Advanced Structures,
Materials and Electrical Systems” s-a desfășurat la Predeal și a fost organizată de INCDIE ICPE-CA,
în coorganizare cu CNR-CME și cu sprijinul Ministerului Cercetării şi Inovării.
Lucrările conferinţei au evidențiat principalele rezultate ale activităţii de cercetare în
domeniile ştiinţifice corespunzătoare celor 8 departamente de cercetare şi a laboratoarelor de
cercetare ale Institutului: energii noi și regenerabile, surse de energie convenționale, mașini și
acționări electrice, materiale avansate pentru inginerie electrică, ingineria și managementul
mediului, inginerie medicală, metode de măsură și caracterizare materiale și produse pentru inginerie
electrică
La succesul conferinței au contribuit autorii de lucrări, specialişti şi cercetători din România,
Bulgaria, Rusia, Germania, Italia, Anglia, Canada, Israel, Republica Moldova, Polonia, Belgia, Elveția.
Extrem de interesante au fost rapoartele care au inclus rezultate ale cercetărilor privind noile
materiale pentru industria electrotehnică şi a noilor tehnologii de realizare a acestora.
Au fost prezentate rezultate privind elaborarea şi utilizarea noilor materiale magnetice, a
nano-materialelor, a nanotuburilor din carbon, precum și noi proceduri şi echipamente pentru
evaluarea caracteristicilor noilor tipuri de materiale.
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Au fost urmărite cu mare atenţie rezultate obţinute de cercetători de la Institutul de
Cercetări Nucleare de la Dubna în cadrul Laboratorului de Fizica Neutronilor, de la Institutul de
Ştiinţe şi Tehnologii Nucleare CNR Milano, Bristol BioEnergy Centre UK , ICPE-CA precum şi în
cadrul altor institute de cercetare din România.
Problemele legate de efectele tehnologiilor actuale asupra mediului ambiant, cât şi
preocupările specialiştilor privind decarbonarea surselor de energie prin dezvoltarea surselor fotoelectrice şi a celulelor cu combustibil, cu noi caracteristici şi randamente ridicate, au fost amplu analizate, fiind subliniate contribuţiile specialiştilor din cadrul ICPE-CA pentru realizarea unui mediu
ambiant mai curat şi mai sănătos, mai ales în mediul urban. În acest sens, s-au bucurat de succes,
lucrări care au prezentat rezultate ale cercetărilor inginereşti în domeniul biomedical.
PROGRAMUL VIITORII LIDERI ENERGETICIENI DIN ROMÂNIA
– FUTURE ENERGY LEADERS OF ROMANIA - FEL ROMANIA

,,Apreciez in mod deosebit tinerii de la FEL România, care, prin activitățile lor extraordinare, sunt
deja recunoscuți la toate structurile FEL-100 și sunt un model de urmat pentru toate țările. Mă bucură
faptul că nu au plecat din țară și că sunt încă aici, alături de noi, și pun umărul la crearea unei Românii
mai bune, la nivel local și regional.Tinerii noștri sunt o bucurie pentru noi, mă surprind plăcut de fiecare
dată și aș putea oricând să le predau ștafeta."
Iulian Iancu, președintele CNR-CME
,,Nu putem vorbi de a reuși în cea de-a 4-a revoluție industrială, de a face față provocărilor prezentului și viitorului, fără a lucra interdisciplinar și intergenerațional. Activitatea Future Energy Leaders din
2019 ne arată că sunt pe drumul cel bun, în a fi profesioniștii de care România are atât de mare nevoie.
Mai mult decât atât, împreună putem rezolva trilema energiei și găsi soluții pentru a avea o tranziție energetică eficientă, etică și responsabilă.”
Ștefan Gheorghe, Director General Executiv, CNR-CME
,,Tinerii FEL Romania reprezintă deja un nucleu bine cristalizat de profesioniști energeticieni,
recunoscut și apreciat la nivelul comunității energetice din România și din Consiliul Mondial al Energiei.
Prin viziunea, programele, proiectele și activitățile lor novatoare, FEL Romania reprezintă certitudinea că
ei sunt cei care vor dezvolta noile tehnologii adaptate cerințelor viitorului și că vor face față, cu responsabilitate, provocărilor potențialului novativ indus de progresul tehnologic tot mai accelerat. Au demonstrat că tehnologiile inteligente ale viitorului le sunt deja familiare, că performanța lor s-a concretizat în
construcții concrete si că, pe baza unei colaborări armonioase între generații, vor aduce schimbarea
aceea în bine pe care ne-o dorim toți atat de mult. Sunt convinsă că prin inteligența și modul lor de lucru,
entuziasmul și capacitatea lor de deschidere și de adaptare la nou, vor schimba mentalități și vor oferi
răspunsuri la multe dintre întrebările noastre privind viitorul energeticii’’
Elena Ratcu, Cofondator FEL România, consilier CNR-CME
Începutul schimbării. ‘Nu se poate” sau „‘tinerii care au joburi și eventual familii nu își vor dedica puținul
timp liber pentru voluntariat” sau „o să vezi că nu o să facă nimic” ori „‘nu au mai rămas tineri buni în
țară”- sunt doar câteva dintre cuvintele pe care le-am auzit anul acesta cu privire la noua strategie și
ambițiile FEL România. Astăzi, la final de an 2019, activitățile și rezultatele FEL România demonstrează
din nou că se poate. Fiind optimiști, planificând și asigurându-ne că dedicăm suficientă energie, timp și
răbdare optimizării și formării unei echipe care să poată livra, putem transforma visuri în realitate, și nu
doar pentru noi, ci pentru cei mulți. Mult prea multe proiecte sau echipe eșuează pentru că renunță prea
devreme sau pentru că nu privesc suficient de ambițios către viitor. Gândești la scară mică, rămâi la scară
mică. Scopul nostru pe termen lung este să transformăm România din punct de vedere al sectorului energiei, atât la nivel local, cât și la nivel regional și global. Pentru că se poate și pentru că vom face tot ce ține
de noi de a duce România mai departe decât am primit-o.”
Mihai Toader-Pasti, Președinte & Manager General FEL România
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CINE ESTE FEL ROMÂNIA
Future Energy Leaders Romania- FEL România este programul de tineret derulat sub egida
Comitetului Național Român - Consiliul Mondial al Energiei, care cuprinde tineri din România,
pasionați de energie, ce dezbat idei și dezvoltă proiecte.
FEL România face parte din rețeaua globală Future Energy Leaders, prezentă în peste 65 de
țări și creată de World Energy Council.
CE FACE FEL ROMÂNIA
Dezvoltă competențele necesare celei de-a 4-a revoluții industriale, crește gradul de
angajabilitate și prezența tinerilor în poziții de decizie. Reprezintă o platformă de comunicare și
cooperare între generații și au ca obiectiv implicarea activă în tranziția către o economie bazată pe
energie curată, reducând impactul negativ pe care energia îl are asupra mediului, cu accent pe rolul
pe care România îl joacă la nivel regional și global.
VALORILE FEL ROMÂNIA
• Curiozitate, Optimism și Ambiție: găsirea de soluții la probleme, cu convingerea că orice
problemă poate fi rezolvată.
• Determinare, Muncă și Spirit de echipă: Lucrurile nu se rezolvă de la sine, iar FEL România
dorește să facă lucrurile să se întâmple.
• Te rog, Mulțumesc și Cu plăcere: Conștienți că nimic nu se obține ușor, membrii FEL
Romania nu uită istoria predecesorilor și doresc să comunice în mod etic și prietenos cu toate
generațiile trecute, prezente și viitoare.
• Libertate, Flexibilitate și Inițiativă. Acolo unde lucrurile nu se mișcă, FEL România le face să
se miște, pentru că este o echipă de tineri flexibili, liberi cu multe și frumoase inițiative, mergând pe
ideea că nicio decizie este mai proastă decât orice decizie.
• Adevăr și Empatie. FEL România ia în calcul toate aspectele unei provocări și să ne punem în
locul fiecărei părți componente.
• Impact și Excelență. FEL România și-a propus să facă lucrurile cât mai aproape de
perfecțiune și nu uită că impactul este însă cel mai important.
• Întrebările sunt mai importante ca răspunsurile. Membrii FEL România sunt conștienți că nu
știu totul și nu se tem de întrebările ale căror răspunsuri nu le știu, pentru că sunt conștienți că le vor
afla.
PROIECTELE FEL ROMÂNIA ÎN 2019
Anul 2019 a fost un an al schimbărilor majore pentru FEL România,plecând de la misiunea și
viziunea organizației, până la strategie, echipă și board, la modul de funcționare și atribuire a persoanelor
în proiecte.
Activitățile FEL România realizate în 2019 fac parte dintr-un plan pe trei ani, 2019-2021 în care
fiecare activitate este menită să ridice echipa cât mai sus.
FEL România derulează în prezent un număr de 10 proiecte educaționale și de profesionalizare
pentru membrii săi și pentru tinerii din România, după cum urmează:
1.

Evolution Labs - Coordonatori: Gabriela Sava, Dalia Stoian
Scopul proiectului: modernizarea laboratorului PECS (Partea Electrică a Centralelor și
Stațiilor electrice) din cadrul Facultății de Energetică-UPB, care a dezvoltat o nouă ramură în proiect,
cea de modernizare a casei pasive. Impactul proiectului a fost susținut de numărul mare de lucrări de
licență elaborate pe această temă, casa pasivă fiind abordată drept studiu de caz. Rezultatele privind
sistemul de automatizare, macheta - încă în stadiul de elaborare - şi relaţiile puternice între parteneri
au condus la succesul proiectului. FEL România a propus modernizarea laboratoarelor Facultății de
Energetică și crearea unui HUB de dezvoltare a competențelor în domeniul Energetic
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2.

FEL Training Days - Coordonator: Cezar Axintescu
Scopul proiectului: Pentru satisfacerea nevoii membrilor FEL România de dezvoltare și
informare, s-a identificat soluţia unor sesiuni de training în cadrul unor entități importante din
sectorul energetic și din alte sectoare asociate.
3. FEL Social Meetings - Coordonator: Florian Mihalce
Scopul proiectului: Inițierea de către FEL Romania a unor întâlniri informale cu profesionişti și
lideri energeticieni, pentru a afla despre experiențele tehnice ale acestora și despre importanța
abilităților sociale, necesare unor activități profesionale de succes.
4.

Energy 101 - Coordonatori: Mihai Toader-Pasti, Bogdan Leu
Scopul proiectului: În actualul context al schimbărilor climatice și pentru asigurarea
securității energetice, oamenii trebuie să înțeleagă cum funcționează consumul și producția de
energie. FEL România propune elaborarea unui ghid şi a unui set de chestionare pentru flexibilizarea
și fluența comunicării și pentru a forma un grup de lucru coerent și profesionist. Ghidul se află în curs
de elaborare.
5.

Strategii şi politici publice - Coordonator: Georgian Albu
Proiectul a fost finalizat cu succes, iar FEL România va elabora un punct de vedere pentru a
oferi perspective/opţiuni privind documentele puse în dezbatere publică.
6.

Energy Pocket Notes - Coordonator: Patricia Vasile
Scopul proiectului: Pe baza informațiilor colectate de la marii actori din sectorul energiei, FEL
România urmează să realizeze un document, în limbile română şi engleză, care să prezinte succint cele
mai importante, relevante și permanent actualizate informații din domeniul energiei. Documentul va
putea fi descărcat de pe toate platformele la care organizaţia are acces.
8.

FOREN 2020 - Coordonatori: Alexandru Sumanariu, Emanuela Tudora, Bogdan Leu
Scopul proiectului: Forumul Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est (FOREN),
organizat la fiecare doi ani, este cel mai important eveniment organizat de Comitetul Național
Român al Consiliului Mondial al Energiei. Prin participarea FEL România la FOREN se dorește
promovarea organizaţiei în cercurile de tineri, profesionişti şi companii din domeniu, precum și
acordarea de sprijin la organizarea evenimentului.
9.

Women in Energy - Coordonator: Luminţa Vlaicu
Scopul proiectului: Realizarea unor evenimente, programe, proiecte care să evidențieze rolul
important al femeilor din sectorul energetic, prin întâlniri formale și informale cu doamne- lideri
importanți în domeniu, pentru împărtășirea de idei, experiențe și lecții învățate, precum și oferirea
de sprijin de mentorat.
10.

Energy Efficiency First
Scopul proiectului: Realizarea de către FEL România a unui proiect pilot, ca parte a
programului “Romania Eficientă”, care să se adreseze consumatorului de energie, cu luarea în
considerare a campaniilor Comisiei Europene şi a ghidului promovat de ANRE în acest sens.
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REALIZĂRI FEL ROMÂNIA ÎN 2019
Educație și Profesionalizare
• FEL Training Days
Echipa: Andrei Nistoreanu și George Constantin
Realizarea de întâlniri periodice ale membrilor FEL România cu reprezentanții marilor companii din
energie care organizează pentru ei activități de training, în scopul dezvoltării profesionale. În 2019
membrii FEL Romania au efectuat vizite de documentare tehnică la firmele: Paicu&Sons Consulting,
E.ON Energie, MET România, Transelectrica.

Informare și Conștientizare
• Evolution Labs
Echipa: Gabriela Sava, Cătălina Alexandru, Dalia Stoian, Bogdan Leu, Vlad Ion, Andrei Nistoreanu, Roxana
Pigulea
Proiectul își propune să transforme în smart laboratoarele de Echipamente Electrice și Casa Pasivă de la
Universitatea Politehnică București. În 2019, echipa
FEL Romania s-a documentat la fața locului pentru
cele 2 echipamente, iar pentru 2020 intenționează să
implementeze proiectul, alături de partenerii din
sectorul privat, pe care doresc să îi atragă în proiect.
• Conferință de Climă din România, ediția I
Echipa: Mihai Toader Pasti, Suzana Carp, Patricia Vasile, George Constantin
În data de 8 mai 2020, la Sibiu, echipa FEL România a
organizat, în parteneriat cu think tank-ul internațional,
Sandbag prima conferință din România pe tema
schimbării climatice globale. Evenimentul a fost închis
cu declararea din partea participanților a urgenței
climatice și cu o declarație care solicită șefilor de stat să
pună atenuarea încălzirii globale pe loc prioritar.
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• Energie 101
Echipa: Mihai Toader Pasti, Cătălina Alexandra, Dalia Stoian, Bogdan Leu, Silviu Tiron, Nicolae Bădulescu
În 2019 s-a inițiat dezvoltarea platformei educaționale a FEL România, prin
realizarea unui document despre energie, urmând ca în 2020 și 2021 să se
finalizeze ghidul text, să se dezvolte platforma video și o platformă educațională
interactivă. Scopul proiectului este crearea unei hărți a energiei pentru toți cei
• Ziua energeticianului
Echipa: Patricia Vasile, George Constantin, Cătălina Alexandru, Andrei Nistoreanu
În ziua de 20 iulie, 2019, pentru aniversarea Zilei
Energeticianului, FEL România a organizat o întâlnire în
cadrul căreia s-au reunit tinerii energeticieni cu
energeticienii ”old-school” și a avut loc un real și util
schimb de idei și de experiență între generații. Evenimentul
a avut loc la casa solară EfdeN.

• GoTech World
În dorința de a fi permanent la curent cu tot ce se întamplă nou în
sectorul energetic, tinerii FEL România au articipat la workshopul
susținut Mihai Toader-Pasti, pe tema schimbărilor climatice, care a
oferit informații privind:
•
Statistici şi ţintele pe care trebuie să le atingem pentru asigura un viitor sigur și sustenabil;
•
Cum putem să ne implicăm pentru a combate schimbările
climatice
•
Cum putem să devenim chiar noi prosumatori.
• Future Summit
În ziua de 28 noiembrie 2019, Mihai Toader-Pasti, președintele FEL
Romania, a moderat sesiunea „The Future of Mobility and Energy„
în cadrul „Future Summit”, eveniment care a reunit 40 de speakeri
și 500 participanți.
Patrick Nathen, Co-Founder Lilium Aviation, cel mai cunoscut serviciu de taxi cu avioane electrice și Giorgio Cortiana, Head of Intelligence, E.ON. au discutat despre trenduri globale și inovație în energie și în transport, rolul inteligenței artificiale și multe altele.
• Analize și Recomandări Politici Publice - Elaborare Feedback Strategia Energetică Națională
Echipa: Andrei Nistoreanu, George Constantin, Patricia Vasile, Cătălina Alexandru, Dalia Stoian, Georgian Albu, Matei Fătu, Vlad Dumitru,
Luminița Vlaicu, Mihai Bălan, Alex Sumanariu
Pe baza mai multor întâlniri de lucru care s-au derulat timp de trei
luni, echipa FEL Romania a realizat „Documentul de Poziția FEL
România la Strategia energetică a României 2019-2030, care a fost
transmis la CNR-CME și la Ministerul Energiei și Mediului de Afaceri (MEMA) pentru consultare .
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• Caiet Documentar Energia - Editura Club România
Echipa: Mihai Toader - Pasti, Claudiu Butacu, Suzana Carp, Cătălina Alexandru, Patricia Vasile, Dalia
Stoian, Georgian Albu, George Constantin
Membrii echipei au fost onorați să creioneze concluziile
tinerilor pentru cea de-a doua ediție a Caietului Documentar
"Energia. Concepte și instrumente operaționale", lansată de Editura
Club România.
De asemenea, au scris pentru "România, net carbon în
2050" articole despre schimbări climatice, producția și consumul
de energie, prosumatori și potențialul surselor regenerabile de
energie, rolul gazelor naturale în tranziția energetică, transportul
cu energie din surse regenerabile și aer curat în orașe, clădirile eficiente energetic, dar mai ales despre
rolul și importanța tinerei generații în aceste activități.
Activitate și Cooperare Internațională
FEL România la World Energy Summit
În 2019, reprezentanții Future Energy Leaders Romania,
Claudiu Butacu, Andrei Covatariu, Mihai Toader-Pasti, Roxana
Pigulea au participat la Congresul Mondial al Energiei (9-12
septembrie 2019 -Abu Dhabi). Aflat la cea de a 24-a ediție,
Congresul a reunit peste 15.000 de participanți, 300 de
vorbitori recunoscuți din întregul spectru energetic la nivel
global, 70 de miniștri, 500 directori executivi de la firme
private și de stat, 1100 reprezentanți media și a organizat o
expoziție impresionantă. Cei patru membri ai echipei FEL
Romania au desfășurat o serie de activități care au cuprins moderare de evenimente, facilitaterea și
organizarea unui workshop pe probleme de climă și viitorul energiei, iar prestația acestora a fist apreciată la cel mai înalt nivel.
FEL România la sediul United Nations Climate Summit, NY
Echipa: Mihai Toader Pasti
În septembrie 2019, Mihai Toader Pasti, președintele FEL
România a participat la summitul de schimbări climatice care a
avut loc la New York, în deschiderea căruia a vorbit și Greta
Thunberg, tânăra și cunoscuta activistă pe probleme de climă,
cât și la Adunarea Generală, unde au fost discutate aspecte
privind cele 17 obiective de dezvoltare sustenabilă. La eveniment au participat conducători de state dar și președintele
Donald Trump.
FEL Romania la sediul IRENA, New York
Echipa: Mihai Toader Pasti
Pe 21 septembrie 2019, cu ocazia summitului de climă de la
New York al Organizației Națiunilor Unite, directorul general
IRENA, Francesco La Camera, a vorbit cu 14 tineri lideri
preocupați de climă și energia despre un viitor mai sustenabil,
despre rolul energiei și despre responsabilitatea și potențialul
tinerilor de a contribui la această schimbare și a rezolva această
imensă provocare.
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• Reprezentanți FEL România la Programul FEL 100 al Consiliului Mondial al Energiei
Din anul 2015 până în prezent, FEL România are patru reprezentanți în cadrul Programului FEL
100 coordonat de Consiliul Mondial al Energiei, program ce reunește cei mai buni 100 de tineri
energeticieni din cadrul Comitetelor Naționale Membre ale Consiliului:
1.
Emil Macovei (2015-2018)
2.
Claudiu Butacu (2016 - Prezent)
3.
Andrei Covatariu (2017 - Prezent
4.
Mihai Toader-Pasti (2018 - Prezent)
• 2019 în Comunicare și în Social Media, Evenimente și Apariții
Comunicarea a fost una dintre prioritățile principale ale FEL România în 2019. Prin urmare, iar
rezultatele sunt vizibile, după cum urmează:
•100 de postări despre energie, mediu, viziune, ambiție, entuziasm, optimism, soluții, noua generație
•3.600de persoane care urmăresc în mod constant activitățile FEL România pe website și platforme
sociale
•10.000 de reacții la conținutul publicat pe conturile FEL România
•110.000 numărul total de vizualizări al conținutului publicat pe platformele sociale, website și blog
• Echipa Expansiune accelerată
În anul 2019 echipa FEL România a crescut de la 7 membri
activi la 52 de membri, cu vârste cuprinse între 22 – 35 de
ani, care provin de la companii și firme de stat, private,
autorități, ONG-uri și media, cu preocupări în domeniile:
surse regenerabile de energie, petrol și gaze naturale, energie nucleară și hidro, conform imaginii din dreapta.
PARTICIPAREA MEMBRILOR CNR-CME LA EVENIMENTE ORGANIZATE
DE CONSILIUL MONDIAL AL ENERGIEI ȘI DE ALTE ORGANISME INTERNAȚIONALE ÎN ANUL 2019

15-16 mai 2019 (Londra-Marea Britanie): Participarea la „May Governance Meetings”, eveniment
organizat de Consiliul Mondial al Energiei. Din partea CNR-CME a participat dl. Ștefan Gheorghe,
director general executiv CNR-CME
11-12 iunie 2019 (Paris- Franța): Participarea la „8th European Energy Forum: The Cost Of European
Energy Transitions”, organizat de Consiliul Mondial al Energiei. Din partea CNR-CME a participat dl.
Virgil Mușatescu, Consilier CNR-CME
7-12 septembrie 2019 (Abu Dhabi -Emiratele Arabe Unite): Participarea la Adunarea Executivă a
Comitetelor Membre CME și la Congresul Mondial al Energiei, organizat de Consiliul Mondial al
Energiei. Din partea CNR-CME au participat domnii Iulian Iancu, președinte CNR-CME, Dan
Gheorghiu, vicepreședinte CNR-CME, Stefan Gheorghe, director general executiv CNR-CME și Mihai
Toader Pasti, președinte FEL România. Din cadrul delegației României au mai făcut parte și 9
reprezentanți ai membrilor colectivi.
7-18 octombrie 2019 (Chișinău-Republica Moldova): Participarea la Conferința Internațională „Zilele
Academiei de Științe Tehnice din România”, organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei. Din partea
CNR-CME au participat domnii, Ștefan Gheorghe, director general executiv CNR-CME, Nicolae
Golovanov, Gheorghe Indre, Vasile Rugină și Victor Vernescu (consilieri CNR-CME)
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PARTICIPAREA CNR-CME LA PROIECTE FINANȚATE DIN SURSE EXTERNE ASOCIAȚIEI

Proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030
La data de 18.06.2019, Comisia Europeană a publicat “Recomandările Comisiei privind proiectul de plan național integrat privind energia și clima al României pentru perioada 2021-2030”, document prin intermediul căruia COM a formulat o serie de recomandări pentru România în scopul
îmbunătățirii proiectului PNIESC, pentru atingerea țintelor europene stabilite la nivel global.
Membrii Grupului de lucru implicați în elaborarea PNIESC au analizat posibilitățile de implementare a recomandărilor COM, inclusiv a propunerilor primite în cadrul rundelor anterioare de consultare publică pe tema proiectului PNIESC, fiind efectuată o revizuire a proiectului PNIESC, în baza
informațiilor, strategiilor și studiilor disponibile la acest moment.
Asociația CNR-CME s-a implicat în acest proiect, ca subcontractor al companiei Deloitte.
Proiectul Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a
succesului în carieră (A-succes)
În data de 19 iulie 2019, Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în calitate de
Beneficiar și Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), în
calitate de Partener, au început derularea Proiectului „Dezvoltarea competențelor de
antreprenporiat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor - cheie a succesului în carieră (A-Succes)”.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea tranziției de la educație la muncă a
unui număr de 70 de doctoranzi și 30 de postdoctoranzi în domeniile de cercetare inginerie
energetică, inginerie electrică, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale,
calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, prin participarea acestora la programe de
formare antreprenorială, module de cursuri complementare, orientare și consiliere profesională,
precum și la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, dezvoltate în
parteneriat cu agenți economici și actori din domeniul CDI (Cercetare, Dezvoltare și Inovare) cu
accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Strategia
Naţională pentru Competitivitate) și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Strategia
Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare), în sprijinul consolidării și creșterii calității sistemelor
de educație și formare profesională. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman. Scopul proiectului este îmbunătățirea programelor de
pregătire doctorală din anii următori, cu componentă de cunoștințe antreprenoriale.
Grupul Țintă din cadrul proiectului este format din cei 70 de studenți doctoranzi cu frecvență,
înmatriculați în ultimii doi ani ai programului de studii doctorale și din cei 30 de cercetători
postdoctorat care au obținut titlul științific de doctor, cu cel mult cinci ani înainte de admiterea în
programul postdoctoral.
În calitate de Partener al proiectului A-Succes, CNR-CME participă la activitățile aferente
dezvoltării abilităților antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctroranzilor în domeniile vizate,
inclusiv la implementarea stagiilor de practică a membrilor Grupului Țintă și organizarea de
workshopuri specifice.
Proiectul Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale si viitoare
ale pietei muncii în domeniile electric, energetic si stiinta materialelor (PRACTICE)
Proiectul Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a raspunde nevoilor actuale și
viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE) – este
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și își
propune creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își
găsesc un loc de muncă ca urmare a accesului la activitați de învațare/cercetare/inovare la un
potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Asociația CNR-CME are calitatea de Partener Instituțional în cadrul acestui proiect care este
programat să se desfășoare în intervalul de timp 2020-2022.
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SINTEZA OBIECTIVELOR ÎNDEPLINITE DE CNR-CME ÎN 2019

Asociaţia CNR-CME a reuşit ca, prin eforturile depuse în anul 2019 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 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 programele asumate la începutul anului 2019 cu actualizări ulterioare, au fost iniţiate şi
dezvoltate programe noi, a crescut numărul de produse şi 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 12 evenimente tehnico-ştiinţifice şi expoziţionale organizate în 2019, cele patru domenii
de activitate şi cele şapte programe derulate de către CNR-CME la înalte standarde de calitate şi
eficienţă au analizat cele mai actuale probleme 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
2019:
- creşterea calităţii și reprezentativității 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 2020.
PRIVIRE SPRE 2020

Pentru anul 2020, CNR-CME își propune continuarea activității în următoarele programe
importante:
1.
Programul Anual de evenimente
2.
Programul de colaborare a ONG-urilor din domeniul energie-mediu în cadrul Platformei
Asociațiilor Energie-Mediu din România (PAEM-R)
3.
Colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior şi academii membre CNR –CME
4.
Programul Viitorii Lideri Energeticieni din Romania – Future Energy Leaders RomâniaFEL România
5.
Colaborarea cu unităţile de profil din Republica Moldova
6.
Îmbunătățirea relaționării și colaborării CNR-CME cu autoritățile
7.
Program nou: Implementarea în CNR-CME a conceptelor Consiliului Mondial al Energiei,
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EVENIMENTELE CNR-CME PROPUSE PENTRU 2020
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29 ianuarie 2020

Conferinţa „Noul model al pieței de energie electrică, generat de
regulamentul (UE) 2019/943 și directiva (UE) 2019/944”
Organizator: CNR-CME, ELECTRICA

6 februarie 2020

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

27-28 februarie 2020

Conferinţa „Noi tehnologii în rețelele electrice ale viitorului în
contextul tranziției în energie”
Organizatori: CNR-CME și Siemens

19 martie 2020

Workshop A-Succes
Organizatori : CNR-CME și UPB

26 martie 2020

Conferința „Gazul natural – combustibil al tranziției și resursă naturală
strategică pentru economie și pentru sectorul energiei din România
Organizatori: CNR-CME, OMV Petrom, UPG Ploiesti, Romgaz

1 aprilie 2020

Seminarul „Stadiul cercetărilor în tehnologia hidrogenului”
Organizatori: CNR-CME, ICSI Râmnicul Vâlcea, INFIM, UPB

11-13 mai 2020

WEC Member Meetings: Governance Meetings and Insight Workshop
Organizator: Consiliul Mondial al Energiei

27 mai 2020

Workshop A-Succes
Organizatori : CNR-CME și UPB

30 iunie 2020

Workshop A-Succes
Organizatori: CNR-CME și UPB

9 iulie 2020

Conferința „Liberalizarea piețelor de energie electrică și gaze naturale”
Organizatori: CNR-CME și Electrica

22 iulie 2020

Workshop A-Succes
Organizatori: CNR-CME și UPB

19 august 2020

Conferința „Tehnologii actuale de utilizare a hidrogenului în producția de
energie electrică și reducerea emisiilor de CO2”
Organizatori: CNR-CME și Siemens

7-10 septembrie 2020

Forumul Regional al Energiei FOREN 2020, ediția a XV-a
Organizator: CNR-CME

17 septembrie 2020

Workshop A-Succes
Organizatori: CNR-CME și UPB

5 octombrie

Workshop ”Mesajul FOREN 2020: Concluzii, recomandări, măsuri”
Organizator: CNR-CME

6-9 octombrie 2020

Adunarea Executivă CME și World Energy Week
Organizator : CME
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ACTIVITĂȚI LA CARE CNR-CME VA COLABORA ÎN 2020
> Intensificarea activităților de colaborare și relaționare permanentă cu conducerea Consiliului
Mondial al Energiei – secretarul general, coordonatorul regional- precum şi cu Comitetele de
Programe și 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 (World Energy
Scenarios, World Energy Trilemma Index, World Energy Issue Monitor)
> Participarea la evenimente organizate de alte entități cu care CNR-CME are protocoale sau
parteneriate de colaborare
> 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
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